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Inledning och protokollsjustering 

§78 Information 

Landstingsstyrelsens beslut 
1. Informationen antecknas till protokollet. 

Information lämnas om: 

A. Landstingsdirektören informerar 
Landstingsdirektör Karin Stikå Mjöberg 

Områden som berörs är bland annat 

• Sommarsituationen inom hälso- och sjukvården 
• Erfarenhetsutbyten SKL 
• VFU-platser (verksamhetsförlagd utbildning) 
• Centrum för internationell rekrytering 
• Projektet Mer tid för patienten 
• Samordnad asylsjukvård 

Två nya förvaltningschefer: 
• Karin Gunnars Hellgren, Folktandvården 
• Ulf Cristoffersson, Landstingsservice 

Tre av fyra divisionschefer på plats: 
• Ulf Börjesson, division primärvård 
• Tomas Riman, division kirurgi 
• Pär Lennart Ågren, division medicin 

Sida 4 (18) 

• Per Söderberg, division psykiatri, tillträder när efterträdare är utsedd 

B. Lägesrapport ekonomi och personal 
Ekonomidirektör Peter Hansson 
Personaldirektör Anna Cederlöf 
Bilaga§ 78 B 

Rapporten omfattar läget per juli månad 
• Volymer hälso- och sjukvården 
• Sommarkostnader 
• SKL prognos 
• Kostnadsutveckling 
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• Kostnadsutveckling 
• Åtgärder inom hälso- och sjukvården 
• Sammanfattning, tendens jmf prognos 

• Likviditet 
• Kommentarer kring sjukfrånvaron 

C. Vart tar sjuksköterskorna vägen? 
Bitr landstingsdirektör Lars-Olof Björkqvist 
Bilaga§ 78 C 

Sida 5 (18) 

Lars-Olof Björkqvist lämnar en övergripande redovisning, men utlovar att en 
mer detaljerad information kommer att lämnas vid ett senare tillfälle av 
utbildningschef Niklas Hermansson. 
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Anmälningsärenden 

§79 Anmälan av delegeringsbeslut 

Landstingsstyrelsens beslut. 
1. Anmälda delegeringsbeslut antecknas till protokollet. 

A) Ordföranden/vice ordföranden 
Bilaga§ 79 A 

B) Landstingsdirektör/bitr landstingsdirektör 
Bilaga§ 79 B 

C) Förvaltningschef 
Bilaga§ 79 C 

D) Övriga chefer 
Bilaga§ 79 D 

§80 Övriga anmälningsärenden 

Landstingsstyrelsens beslut. 
1. Anmälda protokoll, skrivelser m m läggs till handlingarna. 

Bilaga§ 80 

Sida 6 (18) 
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Landstingsful/mäktiges Beslutsärenden 

§81 Skattesats för 2015 
Diarienummer LD14/02060 

Landstingsstyrelsens beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 
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1. Skattesatsen för år 2015 behålls oförändrad d v s 11, 16 kr per 
skattekrona. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt gällande lagstiftning ska förslag till budget upprättas av styrelsen före 
oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl får budgetförslaget 
upprättas i november månad. I så fall skall styrelsen före oktober månads 
utgång föreslå skattesats. Landstinget Dalarnas budgetprocess innebär att 
denna möjlighet måste utnyttjas. 

Skattesatsen föreslås vara oförändrad för 2015. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag § 81 

§82 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 
(OPF-KL) 
Diarienummer LD13/03489 

Landstingsstyrelsens beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 
1. SKL:s cirkulär 13:75 "Förslag till bestämmelser om omställningsstöd 

och pension för förtroendevalda (OPF-KL)" med bilagor antas att gälla 
fr.o.m. 2014-10-20, bilaga b). 

2. Landstingsstyrelsen är pensionsmyndighet för förtroendevalda. 
3. OPF-KL omfattar förtroendevalda som väljs i samband med valet 

2014 eller senare och som inte omfattas eller har rätt till 
egenpensionsförmåner enligt PBF, PRF-KL eller äldre 
bestämmelser/reglementen för förtroendevalda i Landstinget Dalarna. 

4. Kvalifikationstid för omställningsstöd beräknas endast på uppdragstid i 
Landstinget Dalarna. 

5. Aktiva omställningsinsatser beslutas i varje enskilt fall av 
pensionsmynd igheten. 

6. Pensionsavgift för år 2014 utbetalas kontant senast 31 mars 2015. 
Från år 2015 avsätts pensionsavgift enligt OPF-KL. 
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7. Efterlevandeskydd är obligatoriskt men kan väljas bort vid ansökan 
om utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension 
(pensionsbehållning). 

8. Vid sjuk- eller aktivitetsersättning under efterskyddstid (270 
kalenderdagar) avsätts pensionsavgift. 

9. Ansökan om förmåner enligt OPF-KL skall ske skriftligt enligt 
pensionsmyndighetens anvisningar, bilaga c). 

10. Uppdragstiden förlängs till och med 31 december 2014 för 
landstingsråd och oppositionsråd som avgår efter valet 2014. 

11. Uppdragstiden för landstingsråd och oppositionsråd ska valår gälla till 
och med det årets slut. 

Sammanfattning av ärendet 
SKL:s cirkulär 13:75 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda (OPF-KL) avser att underlätta och möjliggöra 
för förtroendevalda att förena arbetsliv och uppdrag. OPF-KL följer 
livsinkomstprincipen och arbetslinjen och är därmed i paritet med övriga 
pensionsavtal på arbetsmarknaden. 
Landstinget Dalarna föreslås anta förslagen i SKL:s cirkulär. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga§ 82 A 
b) SKL:s cirkulär 13:75 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och 

pension för förtroendevalda (OPF-KL) med bilagor. Bilaga § 82 B 
c) Anvisningar vid ansökan. Bilaga § 82 C 

Utredare Robert Carlsson och pensionshandläggare Kaisa Rothoff föredrar 
ärendet. 

Bilaga§ 82 D 
Göran Engström (C) yrkar bifall till förslaget. 

§83 Förändringar i fullmäktiges arbetsordning och nämndernas 
reglementen 
Diarienummer LD14/01455 

Landstingsstyrelsens beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 
1. De föreslagna ändringarna i fullmäktiges arbetsordning enligt bilaga c) 

fastställs. 
2. De föreslagna ändringarna i Landstingsstyrelsens reglemente enligt 

bilaga d) fastställs. 
3. De föreslagna ändringarna i de allmänna bestämmelserna i 

nämndernas reglementen enligt bilaga e) fastställs. 
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Landstingsfullmäktige gav 2014-06-16--17, § 61 Landstingsstyrelsen i 
uppdrag att till fullmäktigesammanträdet 2014-10-20 ge förslag på de 
förändringar i fullmäktiges arbetsordning och nämndernas reglementen, 
som krävs för att precisera de föreslagna förändringarna i den politiska 
organisationen. Revideringar föreslås också till följd av förändringarna i 
kommunallagen som trädde i kraft den 1 februari i år. I samband med detta 
arbete har en översyn av de aktuella dokumenten gjorts och föranleder 
några förslag till förändringar. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 83 A 
b) Protokollsutdrag från Landstingsfullmäktiges sammanträde 

2014-06-16--17, § 61. Bilaga§ 83 B 
c) Förslag till ny arbetsordning för landstingsfullmäktige (ändringsförslag 

markerade) Bilaga§ 83 C 
d) Förslag till nytt reglemente för Landstingsstyrelsen (ändringsförslag 

markerade) Bilaga§ 83 D 
e) Förslag till nya allmänna bestämmelser i nämndernas reglementen 

(ändringsförslag markerade) Bilaga§ 83 E 

Chefsjurist Kerstin Cederberg föredrar ärendet. 

Yrkanden och beslutsgång 

Ordförande Ingalill Persson (S) ställer proposition om bifall eller avslag till 
förslag enligt punkt 1 ovan och finner att landstingsstyrelsen beslutar i 
enlighet med sitt eget förslag: De föreslagna ändringarna i fullmäktiges 
arbetsordning enligt bilaga c) fastställs. 

Lena Reyier (C) anser att ett Personalutskott ska tillskapas och yrkar 
därmed att formuleringen Politiskt personalorgan ändras till Personalutskott 
i § 1 Ordföranden och presidieutskott i Landstingsstyrelsens reglemente, 
punkt 2 ovan. 

Ordförande Ingalill Persson yrkar bifall till punkt 2 ovan, med formuleringen 
i § 1 enligt förslag. 

Ordförande Ingalill Persson ställer proposition på sitt eget yrkande mot Lena 
Reyiers yrkande och finner att landstingsstyrelsen beslutar i enlighet med 
sitt eget förslag punkt 2: De föreslagna ändringarna i Landstingsstyrelsens 
reglemente enligt bilaga d) fastställs. 
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Håkan Frank (M), Clas Jacobsson (M), Kerstin Marits (M), Lena Reyier (C), 
Göran Engström (C), Bo Brännström (FP) och Birgitta Sacredeus (KO) 
reserverar sig mot beslutet punkt 2 ovan, till förmån för Lena Reyiers 
yrkande avseende § 1. 

Ordförande Ingalill Persson ställer proposition om bifall eller avslag till 
förslag enligt punkt 3 ovan och finner att landstingsstyrelsen beslutar i 
enlighet med sitt eget förslag: De föreslagna ändringarna i de allmänna 
bestämmelserna i nämndernas reglementen enligt bilaga e) fastställs. 

§84 Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013, Region Dalarna 
Diarienummer LD14/01867 

Landstingsstyrelsens beslut 
1. överlämna ärendet till fullmäktige för ställningstagande. 

Sammanfattning av ärendet 
Region Dalarna överlämnar verksamhetsberättelse och årsredovisning samt 
revisionsberättelse. 

Revisorerna tillstyrker att kommunalförbundets årsredovisning godkänns 
och att kommunalförbundets förbundsdirektion beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2013. 

Enligt årsredovisningen ingår följande ledamöter från Landstinget Dalarna i 
direktionen: Lena Reyier, förste vice ordförande, Ingalill Persson andre vice 
ordförande, Sören Bertilsson, Bo Brännström, Gunilla Franklin, Mikael 
Rosen, Torsten Larsson, Bengt Lindström, Thomas Ylven, Ann-Catrin 
Lofvars. 

Landstingets ersättare i direktionen är: Gunnar Barke, Hans Gleimar, Nils 
Gossas, Elin Noren, Lisbeth Mörk-Amnelius, Mai Olofsson, Anders Ahlgren, 
Birgitta Sacredeus, Kristina Svensson och John Thornander. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 84 A 
b) Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013, revisionsberättelse 

Clas Jacobsson (M) yrkar bifall till förslaget. 
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§85 Årsredovisning och revisionsberättelse 2013, Samordningsförbundet 
Finsam Borlänge 
Diarienummer LD14/01746 

Landstingsstyrelsens beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 
1. Styrelsen för Finsam Borlänge Samordningsförbund beviljas 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 

Sammanfattning av ärendet 
Finsam Borlänge Samordningsförbund överlämnar årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2013. 

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2013. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 85 A 
b) Årsredovisning och revisionsberättelse 

Protokollsanteckning 

Kristina Svensson (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

§86 Årsredovisning och revisionsberättelse 2013, Samordningsförbundet 
Finsam Falun 
Diarienummer LD14/01738 

Landstingsstyrelsens beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 
1. Styrelsen för Finsam Falun Samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet 

för verksamhetsåret 2013. 

Sammanfattning av ärendet 
Finsam Falun Samordningsförbund överlämnar årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2013. 

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2013. 
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I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 86 A 
b) Årsredovisning och revisionsberättelse, revisionsrapport 
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§87 Årsredovisning och revisionsberättelse 2013, Samordningsförbundet 
Finsam Nedansiljan 
Diarienummer LD14/01364 

Landstingsstyrelsens beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 
1. Styrelsen för Finsam Nedansiljans Samordningsförbund beviljas 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 

Sammanfattning av ärendet 
Finsam Nedansiljans Samordningsförbund överlämnar årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2013. 

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2013. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 87 A 
b) Årsredovisning och revisionsberättelse, revisionsrapport 

§88 Årsredovisning och revisionsberättelse 2013, Samordningsförbundet 
Finsam Södra Dalarna 
Diarienummer LD14/02364 

Landstingsstyrelsens beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 
1. Styrelsen för Finsam Södra Dalarnas Samordningsförbund beviljas 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 

Sammanfattning av ärendet 
Finsam Södra Dalarnas Samordningsförbund överlämnar årsredovisning 
och revisionsberättelse för 2013. 

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2013. 
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I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 88 A 
b) Årsredovisning och revisionsberättelse. 
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§89 Årsredovisning och revisionsberättelse 2013, Samordningsförbundet 
Finsam Västerdalarna 
Diarienummer LD14/01567 

Landstingsstyrelsens beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 
1. Styrelsen för Finsam Västerdalarnas Samordningsförbund beviljas 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 

Sammanfattning av ärendet 
Finsam Västerdalarnas Samordningsförbund överlämnar årsredovisning 
och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013. 

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2013. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 89 A 
b) Årsredovisning och revisionsberättelse, revisionsrapport 

§90 Årsredovisning och revisionsberättelse 2013, Samordningsförbundet 
Finsam Västerbergslagen 
Diarienummer LD14/01745 

Landstingsstyrelsens beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 
1. Styrelsen för Finsam Västerbergslagens Samordningsförbund beviljas 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 

Sammanfattning av ärendet 
Finsam Västerbergslagens Samordningsförbund överlämnar årsredovisning 
och revisionsberättelse för 2013. 

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2013. 
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I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 90 A 
b) Årsredovisning och revisionsberättelse, revisionsrapport 

§91 Årsredovisning och revisionsberättelse 2013, Norra Dalarnas 
Finsamförbund 
Diarienummer LD14/02361 

Landstingsstyrelsens beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 
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1. Styrelsen för Finsam Norra Dalarnas Samordningsförbund beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 

Sammanfattning av ärendet 
Norra Dalarnas Finsamförbund överlämnar årsredovisning, revisionsrapport 
och revisionsberättelse för 2013. 

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2013. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga§ 91 A 
b) Årsredovisning och revisionsberättelse. 

§92 Handlingsplan - Psykiater inom vuxenpsykiatrin 
Diarienummer LD14/00893 

Landstingsstyrelsens beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 
1. Handlingsplanen enligt bilaga b) godkänns 

Sammanfattning av ärendet 
Inom vuxenpsykiatrin finns en allvarlig bemanningsproblematik då det 
saknas många fast anställda psykiatrer jämfört med antalet tjänster. Ett 
utvecklingsarbete har påbörjats i syfte att rekrytera nya och bibehålla 
anställda psykiatrer. En handlingsplan har upprättats med föreslagna 
åtgärder inom flera olika områden. Genomförandet av handlingsplanen 
kräver samordning men också extra resurser, bl. a. en lönesatsning för 
läkargruppen. 
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I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 92 A 
b) Handlingsplan Psykiater inom vuxenpsykiatrin. Bilaga§ 92 B 

Bitr landstingsdirektör Lars-Olof Björkqvist föredrar ärendet. 
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§93 Förlängning av samverkansavtal inom Uppsala/Örebroregionen 
Diarienummer LD14/02390 

Landstingsstyrelsens beslut 
1. Avtal om regional samverkan inom Uppsala/Örebroregionen förlängs 

att gälla till 2015-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande samverkansavtal mellan landstingen inom Uppsala/Örebro
regionen upphör att gälla 2014-12-31. Det finns önskemål om tid för 
fördjupad dialog om framtida samverkan och arbetsformer varför 
Samverkansnämnden föreslår landstingen att förlänga nuvarande avtals 
giltighet tom 2015-12-31. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 93 A 
b) Protokollsutdrag, Uppsala/Örebroregionens Samverkansnämnd 

2014-07-04-05 § 7. Bilaga§ 93 B 
c) Avtal om regional samverkan i Uppsala - örebroregionen. Bilaga § 93 C 

§94 Samarbetsavtal mellan landstingen i Uppsala/Örebroregionen om 
ambulanshelikopterverksamhet 
Diarienummer LD14/02391 

Landstingsstyrelsens beslut 
1. Förslaget till "Samarbetsavtal mellan landstingen i Uppsala/Örebro 

sjukvårdsregion om ambulanshelikopterverksamhet" antas. 

Sammanfattning av ärendet 
Samverkansnämnden i Uppsala/Örebroregionen har vid sitt sammanträde 
2014-06-12--13 beslutat rekommendera medlemslandstingen att anta ett 
förslag till samarbetsavtal om ambulanshelikopterverksamhet som tillåter 
gränslös utlarmning. Avtalet är ett underavtal till "Avtal om regional 
samverkan i Uppsala/Örebroregionen". 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 94 A 
b) Utdrag ur Samverkansnämndens protokoll från 2014-06-04-05 § 8 

inklusive bilagt förslag till samverkansavtal för ambulanshelikopter 
verksamhet. Bilaga § 94 B 



Landstinget Dalarna 

Central förvaltning 

Protokoll 
Landstingsstyrelsen 

Sammanträde 2014-09-08 

Bitr landstingsdirektör Lars-Olof Björkqvist lämnar kompletterande 
information i ärendet. 

§95 Två nya vårdplatser i Ludvika gällande akutgeriatriska platser 
Diarienummer LD14/02281 

Landstingsstyrelsens beslut 

Sida 17 (18) 

1. Två nya vårdplatser för akutgeriatriskt bruk öppnas så snart praktiskt 
möjligt på medicinavdelningen i Ludvika. 

Sammanfattning av ärendet 
En studie av ambulanstransporter mellan Västerbergslagen och Falun har 
gjorts för att utvärdera om vissa äldre patienter, med kända sjukdomar, vid 
behov skulle kunna läggas in direkt på medicinavdelningen i Ludvika. 
Studien har påvisat att en mindre grupp äldre patienter med fördel skulle ha 
kunnat läggas in direkt på vårdavdelningen i Ludvika. Ett hinder för dessa 
direktinläggningar är en brist på vårdplatser i Ludvika. 

För att förbättra vården för denna patientgrupp föreslås att två nya 
akutgeriatriska platser öppnas på medicinavdelningen i Ludvika. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga§ 95 A 
b) Studie av ambulanstransporter mellan Ludvika och Falun (bilaga 1) 

Bilaga§ 95 B 

Chefläkare Pehr Guldbrand föredrar ärendet. 
Bilaga§ 95 C 

Protokollsanteckning 
Clas Jacobsson (M), vill - med instämmande av Jan Wiklund (M) Kerstin 
Marits (M), Lena Reyier (C), Göran Engström (C), Bo Brännström (FP) och 
Birgitta Sacredeus (KD) - lämna ett tilläggsyrkande: 
Att återöppna medicinjouren i Ludvika under 2015 med medicinläkarjour 
dygnet runt. 
Att förlänga öppettiderna för medicinskt laboratorium och röntgen mellan 
kl 06.00-22.00 alla dagar i veckan. 

Ledamoten Ivan Eriksson (S) påpekar - med instämmande av ordförande 
Ingalill Persson - att detta är en helt ny fråga och faller därmed utanför det 
här aktuella ärendet. Chefsjurist Kerstin Cederberg instämmer med 
hänvisning till reglementet (LS reglemente 3 § 3:e stycket och 7 §). 
Ordföranden awisar därmed yrkandet och föreslår att Clas Jacobsson med 
flera tar upp frågan i en motion. 



I• Landstinget 
• DALARNA Ls 8 sept 2014 

• Ekonomisk lägesrapport 

• Läget per juli 

\ 

I• Landstinget 
• MLARNA 

• Volymer HS 

• Sommarkostnader 

• SKL prognos 

• Kostnadsutveckling 

• Åtgärder inom HS 

• Sammanfattning, tendens jmf prognos 

• Likviditet 

I 
I 

\ I 

Sluten vård j an-juli 
2014 2013 Diff 

Vårdtillfällen 
Vårdtid 

28 837 28 833 Ot0% 
138 269 138 240 Ot0% 

Vårddagar 
Medelvårdtid, dagar 

163 382 162 373 Ot6% 
4,8 4,8 0,0% 

• Ökat antal utskrivningsklara vårddygn. 

Nytt vårdblock Falu fas, och vakansproblem 
inom medicin FIM, innebär att det fr 2014 är 

d~gt 30 T' färre jm/ 01 \ ~!) 
I , , 

1 



I• Landstinget 
.. DALARNA Sommarkostnader 2014 

(fullständig bild först i sept) 

• Fler årsarbetenjmf2013 

• Sommarersättning 1-2 mkr högre än 2013 

• Stafetter 15-20 mkr (stafett-SSK 8 mkr) 

• Samlad bedömning 25-30 mkr högre än 2013 

• Verksamhetsmässigt en "bra" son1mar ! 

i I• \ 
I 

\ 

\ 
I 
I 
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I• Landstinget 
.. DALARNA SKL prognos per aug 

• Skatteunderlaget 
- 2014-15 marginellt bättre. 2016-17 dito 

säime 

- Positiv befolkningsutveckling 

• Kostnadsutveckling (LPI) 
- Marginellt lägre 2015, i övrigt oför 

• Statsbidrag 
- Betydande osäkerhet kring 2015--

I \ 

P'f 1 

) 
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I• Landstinget 
• DALARNA Lägesrapport ekonomi 
• Kostnadsutveckling jmf 2013 

- Totalt tom juli 4,6% (maj 4,3%) , attjmf med 
budget på drygt 3 % 

- Ökning personalkostnader 6,3% (maj 6,3%) 
och stafetter. Bakomliggande orsaker: 

• Rekryteringsproblematik och lång inskolningstid 

• Hög ingångskostnad nya verksamheter HS 

• Ökade volymer och vårdtyngd 

• Sommaren 

- Övriga stora kostnadsposter i allt väsentlig 

ino~ budget. I ""l 
'\ \ I \ J 

I• Landstinget 
• OOARNA Lägesrapport ekonomi 
• Åtgärdsplan HS 2014, direktiv till v-chef 

- Sparbeting kopplat till beslut om ändrade 
arbetstider skall infrias. 

- Vårdgarantimål skall vidmakthållas, ökad 
andel av kö-mdr skall uppnås 

- Strikt prövning av stafettbehov genomförs 

- Följsamhet till läkemedels-rekommendationer 
(-budget) skall infrias. 

- Plan för ekonomi i balans inom PV 2014 samt 

åters~llande av 
1
underskott 201:_ 

1 

""' 

\ I i r i~~;1'" l="""""'\ =""'"""') ~ 
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la la=~~et Lägesrapport ekonomi 
• Analys av bemanningssituation HS 

- Uppdrag till ekonomi-/personalchefer HS 

- Skapa en rutin, modell, som ger en aktuell bild av 
bemanning ("allt") per division, verksamhet (avd). 

- Bemanning i förhållande ekonomisk ram (inkl 
sparbeting) och önskvärt läge, nuläge och framtid 

- Uppföljning, analys, förslag till åtgärder inom 
personalperspektivet stärks, utvecklas, inom ramen 
för ordinarie uppföljningsprocess. 

- Kvalitetssäkring av personaldata (Heroma) ..Il 
\ I / , \ r-1 \ 
\ 

\ : I \ i ' I I 

I• Landstinget 
• D'.!ARNA Lägesrapport ekonomi 
• Sammanfattning, tendens efter juli: 

- Finansiering, stabilt (statsbidrag?) 

- HoS, kostnadsutveckling ffhög, negativ 

- Övrig FV stabilt (trafik?) 

- Resultat, tendens till försämring 

• Definitiv prognos i delårsrapport till Au 
29 sept 

• Avstämning åtgärds plan LG HS 

\ I \ '14'1 
I j 
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I• Landstinget 
• DAlARNA 

It Landstinget 
~ DAlARNA 

\ 
\ 

Vart tar sjuksköterskorna vägen? 

Utexaminerade sjuksköterskestudenter från 
Högskolan Dalarna 2009-2013 

Första halvåret Andra halvåret Helår 

2009 54 67 121 

2010 57 61 118 

2011 73 57 130 

2012 61 64 125 

2013 51 50 101 

Totalt 2009 - 2013: 595 rlf 
\ I \ 2 

I 
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I• Landstinget 
• DALARNA 
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Hur många kommer till oss på landstinget? 
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\ 

• Totalt antal utexaminerade sjuksköterskestudenter vid Högskolan Dalarna 

• Antal utexaminerade studenter som någon gång Innehaft anställning som 
sjuksköterska vid Landstinget Dalarna 

I ~ i 

I• Landstinget 
• DALARNA 

Av 595 sjuksköterskestudenter som 
utexaminerats från Högskolan Dalarna 
2009 - 2013 har 383 någon gång 
innehaft anställning som sjuksköterska 
vid Landstinget Dalarna 
(april 2014) = 64 °/o 

l 
\ I 4 
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I• Landstinget 
• DALARNA 

\ 

Av 595 sjuksköterskestudenter 
som utexaminerats från Högskolan 
Dalarna 2009 - 2013 har 357 
anställning vid Landstinget Dalarna 
i april 2014 = 60 °/o 

I 
~ 

I 
s I 

I 
I 

3 



ANMÄLDA DELEGERINGSBESLUT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN 2014-09-08 

A) Ordförande/vice ordförande 

Delegat 
enligt 
LS § 

17/13 

17/13 

17/13 

17/13 

17/13 

17/13 

Dnr Ärende 

LD14/01411 Falu domstolars nämnde
mannaförening, ansökan 
om bidrag 

LD14/01449 Dalarnas Nämndemanna
Förening, ansökan om 
bidrag 

LD13/01448 Verkställighetsbestämmelser 
för landstingsdirektören och 
landstingsstyrelsens förvalt
ningschefer. 

LD14/01934 Förlikningsavtal 

LD14/01088 Bidrag till Arets Junior 2013 

LD14/02235 Bidrag till Arets Junior 2012 

Beslut 

2014-05-22 
Att bevilja bidrag på 
19 500 kronor samt att 
anslaget ska tas från 
kostnadsställe 94020. 

2014-05-22 
Att bevilja bidrag på 
på 10 500 kronor samt 
att anslaget ska tas från 
kostnadsställe 94020. 

2014-06-02 
Beslut enligt protokoll. 

2014-06-10 
Att överlämna avtal till 
IBM Svenska AB. 

2014-03-26 
Att bevilja Dalarnas 
Idrottsförbund bidrag med 
totalt 5 000 kronor i form 
av stipendium till Lisa 
Risby som årets junior 
2013. 

2013-04-25 
Att bevilja Dalarnas 
Idrottsförbund bidrag med 
totalt 5 000 kronor i form 
av stipendium till Peter 
Spelmans och Lena 
Magnusson som årets 
junior 2012. 



ANMÄLDA DELEGERINGSBESLUT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN 2014-09-08 

B) Landstingsdirektör och bitr landstingsdirektör 

Delegat 
enligt 
LS § 

17/13 

Dnr Ärende 

LD14/02576 Gåva till Lekterapin, Barn
Och ungdomsmedicin, 
Falu lasarett 

Beslut 

2014-08-25 
Att ta emot gåvan på 
30.000 kr från familjen 
Fernquist 



n lLAGA LS '§ 79 C 

ANMÄLDA DELEGERINGSBESLUT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN 2014-09-08 

C) Förvaltningschef 

Delegat 
enligt 
LS § 

17/13 

Dnr Ärende Beslut 

LD12/01448 Verkställighetsbestämmelser 2014-06-02 
Att fastställa (bifogade dokument) 
verkställighetsbestämmelser för 
divisionschefer, verksamhets
chefer inom hälso- och sjukvårds
förvaltningen, enhetschefer inom 
central förvaltning samt 
avdelningschefer/1 :a linjens chefer 
inom såväl hälso- och sjukvårds
förvaltningen som central 
förvaltning . 



ANMÄLDA DELEGERINGSBESLUT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN 2014-09-08 

D) Övriga chefer (Ekonomidir) 

Delegat 
enligt 

17/13 

Dnr Ärende Beslut 

LD14/02307 Avskrivning kundförluster 2014-07-26 
Att bilagda fordringar 
avskrivs. 



ANMÄLDA DELEGERINGSBESLUT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN 2014-09-08 

D) Övriga chefer (Personaldir) 

Delegat 
enligt 

17/13 

Dnr Ärende 

LD14/00465 Löneöversyn 2014, 
Landstinget Dalarna, 
avseende personer som 
är vikarier inom FSA:s 
avtalsområde. 

Löneöversyn 2014, 
Landstinget Dalarna, 
avseende personer som är 
oorganiserade inom FSA:s 
avtal som råde 

Beslut 

2014-05-05 
Att fastställa nya löner i 
Löneöversyn 2014. 

2014-05-05 
Att fastställa nya löner i 
Löneöversyn 2014. 



ANMÄLDA DELEGERINGSBESLUT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN 2014-09-08 

D) Övriga chefer (Rättsenheten) 

Delegat 
enligt Dnr Ärende Beslut 
LS § 

17/13 LD12/00606 Ansökan ur Carlborgsons 2012-09-28 
stiftelse Att bevilja N N totalt 10 000 kronor 

avseende resekostnader och 
kostnader för litteratur vid studier. 

17/13 LD12/02706 Ansökan ur Carlborgsons 2013-03-15 
stiftelse Att bevilja NN bidrag med 6 990 

kronor för en TV mottagare. 

17/13 LD13/02698 Ansökan ur Carlborgsons 2013-10-10 
stiftelse Att bevilja totalt 288 644 kronor till 

enskilda döva från Dalarnas län som 
har genomgått dövskola/specialskola 
för döva. 

17/13 LD13/01074 Ansökan ur Carlborgsons 2013-10-10 
stiftelse Att bevilja bidrag med totalt 520 000 

kronor varav 130 000 kronor ska 
användas i samarbete med 
Pedagogiska hörselvården. 

17/13 LD12/02795 Ansökan ur Brita Lunds 2013-03-19 
minnesstiftelse 2012 Att tilldela NN 1 115 kronor ur Brita 

Lunds stiftelse. 

17/13 LD13/03188 Ansökan ur Brita Lunds 2014-04-29 
Min nesstiftelse Att avslå ansökan från NN när 

sökande har haft 
sjukskötersketjänstgöring hos annan 
arbetsgivare efter sin anställning hos 
Landstinget Dalarna. 

17/13 LD14/01497 Ansökan ur Makarna 2014-04-29 
Hessens stiftelse Att bevilja bidrag till Hjärt- och 

lungsjukas förening, Falun med totalt 
50 000 kronor, avseende 7 000 
kronor till bussresa, möten 25 000 
kronor och till hjärtstartare 18 000 
kronor. Att föreningen är skyldig att 
senast 1 maj 2015 lämna in 
årsredovisning avseende år 2014. 



17/13 

17/13 

LD14/01712 Ansökan ur Makarna 
Hessens stiftelse 

LD14/01917 Ansökan ur Makarna 
Hessens stiftelse 

2014-06-09 
Att bevilja bidrag med 40 000 kronor 
till Landstinget Dalarnas temavecka 
för hjärt- och lungsjukas temavecka i 
Tandådalen avseende år 2014. 

2013-06-26 
Att bevilja bidrag med 40 000 kronor 
till Landstinget Dalarnas temavecka 
för hjärt- lungsjukas temavecka i 
Tandådalen 2013. 



ANMÄLDA DELEGERINGSBESLUT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN 2014-09-08 

D) Övriga chefer (Upphandling) 

Delegat 
enligt§ Dnr Ärende Beslut 

17/13 LD13/02659 Upphandling av automa- 2013-11-14 
LD13/02934 mation till Laboratorie- Att som leverantör utse 

Medicin, Landstinget Siemens Healtcare AB 
Dalarna Att som leverantör utse 

Abbott Scandinavia AB. 

17/13 LD13/02750 Upphandling av hematolog- 2013-11-28 
utrustning till Laboratorie- Att som leverantör av hema-
medicin Dalarna tologiutrustning utse 

Sysmex Sverige. 

17/13 LD13/02587 Upphandling av miljö- 2014-01-13 
möbler och miljöbelysning Att som leverantör utse 

Kinnarps AB. 

17/13 LD13/02188 Upphandling av ambulan- 2014-02-10 
ser Att som leverantör av 

ambulanser 2014-2015 utse 
Euro-Lans AB (VW Amarok). 

17/13 LD13/02785 Upphandling av utodlings- 2014-02-14 
robot till Laboratoriemedi- Att som leverantör utse 
cin Dalarna BD Kiestra BV. 

17/13 LD13/03191 Anbudsgivning avseende 2014-03-18 
överlåtelse av ersättnings- Att Landstinget Dalarna ingår 
etablering samverkansavtal med 

Carl Carling, Stockholm. 

17/13 LD14/00242 Upphandling av överflytt 2014-03-25 
sjukhytt till nytt chassi Att som leverantör 2014-

2015 utse 
Ambulansproduktion i 
Sandviken AB. 

17/13 LD13/03447 Upphandling av Personliga 2014-05-15 
trygghets- och nödlarm Beslut att avbryta 

upphandlingen. 

17/13 LD14/01677 Upphandling av Hörsel- 2014-05-16 
tekniska hjälpmedel Att anta leverantörer av 

Hörseltekniska hjälpmedel. 



17/13 LD14/01045 Upphandling av distribution 2014-05-19 
av hushållstidning till Att som leverantör för den 
Landstinget Dalarna kommande avtalsperioden 

utse Mediabärarna i Dalarna 
AB. 

17/13 LD14/00450 Avbrytande av upphandling 2014-05-27 
ang köp av tunga lastbilar Att den aktuella upphand-

lingen avbryts och att ny 
upphandling kommer att 
genomföras. 

17/13 LD13/03223 Upphandling av SPECT och 2014-05-28 
SPECT/CT Att som leverantör utse 

Siemens AB. 

17/13 LD14/01469 Upphandling av Läkemedel - 2014-05-30 
lnfliximab, TNF-a blockerare Landstinget Dalarna ansluter 

sig till Landstinget i Uppsala 
läns beslut och fattar härmed 
ett likalydande tilldelnings-
beslut för egen del. 

17/13 LD14/00215 Upphandling av utrustning 2014-06-02 
för undersökning av lung- Att som leverantör utse 
funktion inkl bodybox CoremedScandinavia AB. 

17/13 LD13/02063 Avbrytande av upphandling 2014-06-03 
ang visuell kommunikation Att den aktuella upphand-
och AV-teknik lingen avbryts och att en ny 

upphandling kommer att ske. 

17/13 LD13/03217 Upphandling av kommunika- 2014-06-10 
tionshjälpmedel inkl tillbehör Att utse leverantörer enligt 
och reservdelar till delar av protokoll. 
7-klövern. 

17/13 LD14/00102 Upphandling av stimulatorer 2014-06-10 
för smärtlindring Att som leverantör utse DJO 

NordicAB. 

17/13 LD14/01033 Upphandling av Dos-dispen- 2014-06-11 
sering och Dosexpiering av Den aktuella upphandlingen 
läkemedel för öppenvårds- har avbrutits och en ny upp-
patienter handling kommer att 

genomföras. 



17/13 LD14/01013 Upphandling av sängar 2014-06-16 
för hemsjukvård Landstinget Dalarna ansluter 

sig till Landstinget 
Västmanlands beslut och 
fattar härmed ett likalydande 
tilldelningsbeslut för egen 
del. 

17/13 LD14/00533 Upphandling av endoskopi- 2014-06-16 
utrustning Att som leverantör av 

Bilddokumentation -
systemlösning för digital 
inspelning och lagring av 
operationer, operationsbilder 
och liknande utse Vingmed 
AB. 

17/13 LD14/01575 Upphandling av Rullande 2014-06-18 
material, vagnar, britsar och Landstinget Dalarna ansluter 
stolar. sig till Landstinget i Uppsala 

läns beslut och fattar ett 
likalydande beslut för egen 
del. 

17/13 LD14/01224 Anbudsgivning avseende 2014-06-19 
överlåtelse av ersättnings- Att Landstinget Dalarna ingår 
etablering samverkansavtal med Robert 

Gustavsson. 

17/13 LD14/01831 Tilldelningsbeslut 2014-06-24 
Att som leverantör av 
läkarbemanning till 
primärvårdens 
jourmottagning i Falun utse 
LäkarResurs FA Rekryt AB. 

17/13 LD14/01958 Tilldelningsbeslut 2014-07-01 
Att som leverantör av 
läkarbemanning, diabetologi/ 
endokrinologi, Mora lasarett 
utse Doc Connect Nordic AB. 

17/13 LD13/01264 Tilldelningsbeslut 2014-08-04 
Att Landstinget Dalarna 
ansluter sig till Landstinget i 
Värmlands beslut och fattar 
härmed ett likalydande 
tilldelningsbeslut för egen 
del. 



I~ Landstinget 
Il) DALARNA 

~·ILAGA LS '§ 80 
BILAGA TILL DAGORDNING P 3 

LANDSTINGSSTYRELSEN Sammanträdesdatum 
2014-09-08 

Övriga anmälningsärenden 

Anmäles följande: 

A) Protokoll från sammanträde med: 
Servicenämnden 2014-05-22 
Patientnämnden 2014-06-03 
Tolk- och hörselrådet 2014-04-23 
Pensionärsrådet 2014-04-23 
Nämnden för Kostsamverkan 2014-05-27 
GävleDala Företagshälsa 2014-05-20 
Finsam Falun 2014-05-16 
Södra Dalarnas Samordningsförbund 2014-04-14 
Samverkansnämnden Uppsala-Örebroregionen 2014-06-04--05 
Lokal Hälso- och sjukvårdsberedning Norra Dalarna 2014-06-02 
Lokal Hälso- och sjukvårdsberedning Borlänge 2014-05-05 
Lokal Hälso- och sjukvårdsberedning Västerdalarna-Nedansiljan 
2014-06-02 

B) LD14/01840 
Skrivelse från SKL angående koncentration av 
peniscanceroperationer. De två vårdenheterna är Skånes 
Universitetssjukhus i Malmö och Universitetssjukhuset i Örebro. 
Koncentrationen ska ske från och med 1 januari 2015. 

C) LD14/00570 
Fullmakt till Mats Emthen, Advokatfirman Carler att företräda 
Landstinget Dalarna. 

D) LD14/00280 
Kammarrätten i Sundsvalls dom 2014-05-07 angående rätt att ta del 
av allmän handling. Kammarrätten bestämmer att den begärda 
daganteckningen i sin helhet ska lämnas ut. 

E) LD13/02665 
Inspektionen för vård och omsorgs beslut 2014-05-20 angående tillsyn 
avseende dosförpackade läkemedel, Landstinget Dalarna. Ärendet 
avslutas. 

F) LD14/01908 
Region Dalarnas beslut 2014-05-07 i ärendet "Dalastrategin-Dalarna 
2020". 



LANDSTINGET DALARNA 
LANDSTINGSSTYRELSEN 

G) LD14/02036 

2014-04-07 2(2) 

Regeringsbeslut. Uppdrag om innovationsledarlyft för beslutsfattare 
för ökad förmåga att bedriva innovationsarbete i offentlig verksamhet. 

H) LD11/01729 
Beslut 2014-07-16 från Kammarrätten i Sundsvall att avskriva målet 
från vidare handläggning. Målet avsåg ersättning från Landstinget 
Dalarna avseende vissa kostnader för resa och uppehälle i samband 
med behandling av patient. 

I) Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) beslut 
Bilaga 



I• Landstinget 
• DALARNA 

ANMÄLNINGSÄRENDEN 
LANDSTINGSTYRELSEN 

CENTRAL FÖRVALTNING 
Datum 

2014-09-08 
Beteckning/diarienr 

LO 1 (5) 
Catharina Fontander, sekr Ert datum Er beteckning 

Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) beslut - Anmälan om fel i vården 

Diarie
nummer 

LD12/02124 

LD12/02226 

LD12/02262 

LD12/02587 

LD12/02595 

LD12/03714 

LD13/02091 

LD13/02225 

LD13/02226 

Ärende 

Bristande vårdkedja vid Falu lasarett. 
Gällande Kvinnokliniken och 
Kirurgkliniken 

Felaktig behandling vid Medicinkliniken, 
Ludvika lasarett. 

Komplikation efter uretärskopi, 
Kirurgkliniken och Anestesikliniken , Falu 
lasarett. Psykkliniken Akademiska 
sjukhuset Uppsala. 

Komplikation vid lårbensbrott. 

Klagomål gällande behandling av hud
åkomma. Hudkliniken Falun. 

Felaktig vaccination av barn vid 
vårdcentralen Sälen-Lima. 
Dubbelvaccination. 

Felaktig diagnos, Kvinnokliniken Falun. 
Livmodercancer 

Komplikation efter operation av cysta i 
knäveck. Fördröjd behandling vid Falu 
lasarett. 

Klagomål ang felaktig medicinering vid 
Medicinkliniken Avesta lasarett. 

Beslut 

Kritik mot Kirurgkliniken att man ej i tillräcklig 
omfattning har planerat, lett och kontrollerat 
verksamheten. 

Ingen kritik. Ärendet avslutas. 

Kritik mot avsaknad av dokumentation vid UAS. 
Ingen kritik mot vården. Ärendet avslutas . 

Kritik mot uppföljande kontroll. Ärendet avslutas . 

Ingen kritik mot vården. Ärendet avslutas. 

Bristfälliga rutiner. Verksamheten har vidtagit 
nödvändiga åtgärder. Ärendet avslutas 

Fördröjd cancerdiagnos. Kritik mot läkaren. 
Ärendet avslutas. 

Inget skäl till fortsatt utredning. Ärendet avskrivs. 

Viktigt med information till patienten. Ärendet 
avskrivs. 

Tillämpliga bestämmelser 

2 a §Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 
3 kap. 1 § och 6 kap 1 § Patientsäkerhetslag (2010:659) 

2 a, b § Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 

3 kap, 1 §, 6 § Patientdatalag (2008:355) 
3 kap. 1 §, 6 kap. 1-2 §§, 7 kap . 12 § Patientsäkerhetslag 
(2010:659) 
3 kap .1 §, 6 § Socialstyrelsens föreskrifter (2008: 14) om 
informationshantering och journalföring i hälso- och 
sjukvården 

Patientsäkerhetslag (2010:659) 

Patientsäkerhetslag (2010:659) 

2 kap. 2§ Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
(SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och 
sjukvården 
6 kap. 1 § Patientsäkerhetslag (2010:659) 

2 a §Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 
3 kap. 1-3 § Patientsäkerhetslag (2010:659) 

2 a, b §Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 
6 kap. 1 § Patientsäkerhetslag (2010:659) 

2a, 2b §§Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 
6 kap. 2-4 § Patientsäkerhetslag (2010:659) 

tft 
_, 



LANDSTINGET DALARNA 
CENTRAL FÖRVALTNING 

LD13/02255 

LD13/02418 

LD13/02525 

LD13/02948 

LD13/03005 

LD14/00065 

LD14/00306 

Fel i vården vid Leksands vårdcentral. 
Nervsmärtor efter venprovtagning. 

Felaktig diagnos, fördröjd och utebliven 
behandling vid neurologmottagningen, 
Falu lasarett 

Upplevelse av smärtsam koloskopi, 
mag-tarmmottagningen, Falu lasarett. 

Bristande information i samband med 
tidsavbokning vid Tiskens vårdcentral 
och Röntgenkliniken Falu lasarett. 

Komplikation efter knäoperation. 
Bristfälliga rutiner vid Gagnefs 
vårdcentral. 

Utebliven sjuktransport, bortglömda 
läkemedel vid Öron-Näsa-Hals-kliniken 
Falu lasarett 

Bristande dokumentation och 
sekretessbrott vid ögonmottagningen, 
Falu lasarett. 

2014-09-08 2 (5) 

Brister i vårddokumentationen. Ärendet avslutas. 

IVO anser att vårdgivaren borde begärt en 
second opinion av annan specialist samt använt 
sig av ett multidisciplinärt team. Ärendet 
avslutas. 

Patienten utsattes för onödig smärta. Kritik mot 
undersökande läkare. Ärendet avskrivs. 

Bristande rutiner vid Röntgenkliniken, Falu 
lasarett. Ärendet avskrivs. 

Kritik ang hygienrutiner. Ärendet avslutas. 

Kommunikationsbrist. Ärendet avskrivs. 

Kritik ang bristande rutiner vid intygsskrivning. 
Ärendet avslutas. 

LD14/00497 Fallskada vid kirurgkliniken Falu lasarett. 
Vårdgivaren har vidtagit adekvata åtgärder. 
Ärendet avslutas. 

LD14/00651 
Brister i behandling och bemötande vid 

• Kvinnokliniken Falu lasarett. 

Kommunikationsbrist. IVO påminner om 
användning av handskar vid kontakt. 
Ärendet avslutas. 

2 a §Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 
6 kap. 2-4 § Patientsäkerhetslag (2010:659) 
3 kap, 1-6 § Patientdatalag (2008:355) 

6 kap. 1-2 §§ Patientsäkerhetslag (2010:659) 

2 a §Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 
6 kap. 1 § Patientsäkerhetslag (2010:659) 
6 kap. 1 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
(SOSFS 2011 :9) om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete. 

2 a §Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 
6 kap. 1 § Patientsäkerhetslag (2010:659) 

6 kap. 1 § Patientsäkerhets1ag(2010:659) 
3 kap, 6§ (2008:355) Patientdatalag 
2 och 3 §§Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2007:19) 
om basal hygien inom hälso- och sjukvården m.m. 

2 a §Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 

10 kap. 1 §och 25 kap. 1 §Offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) 
2 a-b §Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 
4 och 10 kap. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso
och sjukvården m.m. 
4 kap. 7 §Socialstyrelsens föreskrifter (2008:14) om 
informationshantering och journalföring i hälso- och 
sjukvården 

3 kap. Patlentsäkerhetslag (2010:659) 
2 a §Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 

2 a, b §Hälso~ och sjukvårdslag (1982:763) 
6 kap. 1 § Patientsäkerhetslag (2010:659) 
2 §Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2007:19) om 
basal hygien inom hälso- och sjukvården m.m. 
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LD14/01030 Utebliven information, synpunkter på 
läkemedelsförskrivning vid Orsa ve. 

Bristfällig undersökning och rådgivning 
LD14/01649 · vid akutmottagningen, Falu lasarett. 

Psykiatri 

LD12/02144 

LD12/02193 

LD12/03438 

LD13/02350 

. Lunginflammation på barn. 

Bristande rutiner vid vårdinrättning, 
Säters sjukhus. 

. . ... , ... 
' Bristfälliga rutiner i samband med 

medicinering baspsykiatrin Falun. 

Verksamhetstillsyn vid Rättspsykiatriska 
. kliniken Säter. 

Felaktiga rutiner vid vårdinrättning Säter 

· Bristande rutiner vid receptförnyelse via e-post. r 2 a§Häis0: ochsjuiCVåidsiag(1982:763) 
Detta är åtgärdat från verksamhetens sida. : 5 kap. 1-3 §§Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
Ärendet avslutas. (SOSFS 2011 :9) om ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete. 

Medicinska bedömningar har varit rimliga. 
Ärendet avskrivs . 

Ingen kritik. Ärendet avslutas. 

Brister i rutiner gällande vårdprogram. Ärendet 
avslutas. 

Se beslut. Ärendet avskrivs. 

Kritik, IVO finner att verksamheten har brustit i 
att upprätthålla rättssäkerheten. IVO öppnar ett 
nytt ärende för att utreda om åtgärder bör vidtas 
mot vårdgivaren. Ärendet avslutas. 

' 7 kap. 12 § Patientsäkerhetslag (2010:659) 

21 och 23 §§lagen (1991:1128) om psykiatrisk 
tvångsvård 

: 8 och 16 §§lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk 
: tvångsvård LRV 

: 2a och 3f §§Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 

; 2aoch 3t §§ Rä1so- och.sjui<l/åi-ds1ag (1982:763) 
· 17, 19 §lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvärd 

3b, 3c, 6, 8, 16 §§lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk 
• tvångsvård LRV 

6 kap. 1-2 § Patientsäkerhetslag (2010:659) 
' 6 kap. 1-3 §§Socialstyrelsens föreskrifter (2006:9) om 
. säkerhet vid sjukvårdsinrättningar som ger psykiatrisk 
· tvängsvård och rättspsykiatrisk vård samt vid enheter för 

rättspsykiatrisk undersökning 
3 kap. 1 O § Socialstyrelsens föreskrifter (2008:18) om 
psykiatrisk tvängsvärd och rättspsykiatrisk vård 

: 2a och 29§ RäiSo- och Sjlii<Våi-dsiag (1982:763) ·· 
• 17, 20, 20a, 39 §§lagen (1991:1128) om psykiatrisk 

tvängsvård LPT 
3 kap. 1§ Patientsäkerhetslag (2010:659) 
2 §Förordning (1991:1472) psykiatrisk tvängsvård och 
rättspsykiatrisk vård 
2 kap. 3-5 §§Socialstyrelsens föreskrifter (2008:18) om 
psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård 
5 kap. 2 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
(SOSFS 2011 :9) om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete. 
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LD13/02497 

LD13/03094 

LD13/03337 

LD13/03338 

LD13/03454 

Utebliven uppföljning vid vårdinrättning, 
Säters sjukhus. 

Bristande vårdkedja, journalföring, 
behandling vid Psykiatriska kliniken Falu 
lasarett. 

Verksamhetstillsyn vid Barn- och 
ungdomspsykiatrin Dalarna. 

Tillsyn psykiatrisk 
öppenvårdsmottagning Borlänge. 

Bristande uppföljning, felaktig diagnos 
vid öppenvårdsmottagning Borlänge. 

vårdgivaren ska vidta de åtgärder som behövs 
för att förebygga att patienter drabbas av 
vårdskador. Ärendet avslutas. 

Brister i dokumentation. Kritik mot rutiner. 
Bristande kontinuitet i läkarbemanning. 

Kritik från IVO, se beslut. Ärendet avslutas. 

Brister ang bemanning, dokumentation, 
tillgänglighet och läkemedelsförskrivning. Ny 
tillsyn under hösten 2014. 

Kritik ang medicinsk kompetens m.m. 

2a och 3f §§Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 
6 kap. 1 § Patientsäkerhetslag (2010:659) 
3 kap, 6§ (2008:355) Patientdatalag 

3 kap.1-2§§ · Patient5äi<erhet51ag (2010:659) 
2a §Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 
3 kap. 6 § Patientdatalagen (2008:355), POL 
19 §lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård LPT 

7 kap. 12 § Patientsäkerhetslag (2010:659) 
2a, 2e och 30 §Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 
19 §lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård LPT 
5 kap. 2 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
(SOSFS 2011 :9) om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete. 
2 §Förordning (1991 :1472) psykiatrisk tvångsvård och 
rättspsyk iS1trisk vård, 

2 a och 2e §§Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 
3 kap. 3 och 6 § Patientdatalagen (2008:355), POL 

2a, 2e, 3a och 7 §§Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 
Patientdatalagen (2008:355), POL 
6 kap. 1-2 §§ Palientsäkerhetslag (2010:659) 
5 kap. 4 § och 5 kap. 2 § Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd (SOSFS 2011 :9) om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete. 
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Inspektionen för vård och omsorgs beslut enligt Lex Maria 
Diarienummer 

LD13/02649 

LD14/00342 

LD14/00928 

LD14/01335 

LD14/01832 

Psykiatri 

LD13/01827 

LD13/02550 

Ärende 

Suicid efter vårdkontakt. Medicinkliniken 
Falu lasarett. 

Fördröjd diagnos av hjärnblödning vid 
jourmottagning Ludvika las, Solsidans 
ve. 

Suicid efter vårdkontakt. Norslunds 
vårdcentral Falun. 

Beslut 

IVO påminner om vikten av riskbedömningar. 
Ärendet avskrivs. 

Kritik mot att vissa rutiner ej följts. IVO betonar 
vikten av att vårdgivaren anmäler leg 
sjukvårdspersonal som kan utgöra en fara för 
patientsäkerheten. Ärendet avslutas 

Ingen kritik. Ärendet avslutas. 

Fallskada vid kirurgkliniken Falu lasarett. Vårdgivaren har vidtagit adekvata åtgärder. 
Ärendet avslutas. 

Suicid efter vårdkontakt. Avesta 
vårdcentral. 

Gällande suicid vid psykiatriska 
öppenvårdsmottagningen, Falun. 

Gällande suicid vid psykiatriska 
öppenvårdsmottagningen Borlänge. 

Ingen kritik. Ärendet avslutas. 

Vårdgivaren har utrett händelsen i nödvändig 
omfattning och vidtagit lämpliga åtgärder. 
Ärendet avskrivs. 

Vårdgivaren har utrett händelsen i nödvändig 
omfattning och vidtagit lämpliga åtgärder. 
Ärendet avskrivs. 

Tillämpliga bestämmelser 

3 kap. 3,5 §§ 7 kap. 8 § Patientsäkerhetslag (2010:659) 
4 kap. 2§ och 6 kap. 1 § Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet 
enligt Lex Maria 

3 kap. 1 §och 6 kap. 1-2 §§ Patientsäkerhetslag 
(2010:659) 
6 kap. 1 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
(SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enligt Lex 
Maria 

3 kap. 3,5 §§ 7 kap. 8 § Patientsäkerhetslag (2010:659) 
6 kap. 1 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
(SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enligt Lex 
Maria 
3 kap. 3,5 §§ Patientsäkerhetslag (2010:659) 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 
2005:28) om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria 
3 kap. 3,5 §§ 7 kap. 8 § Patientsäkerhetslag (2010:659) 
6 kap. 1 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
(SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enligt Lex 
Maria 

3 kap. 1-3 §§ Patientsäkerhetslag (2010:659) 
2 a §§Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 
6 kap. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
(SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enligt Lex 
Maria 
3 kap. 1-3 §§ Patientsäkerhetslag (2010:659) 
6 kap. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
(SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enligt Lex 
Maria 



I~ Landstinget 
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~)LAGA l-S § 81 
BESLUTSUNDERLAG 
Landstingsstyrelsen 

Central förvaltning 
Ekonomienhet 

Datum 2014-09-08 Sida 1 (1) 
Dnr LD14/02060 

Uppdnr 832 

Postadress 

Box 712 
791 29 Falun 

Skattesats för 2015 

2014-08-25 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 
2014-09-08 Landstingsstyrelsen 
2014-11-24-25 Landstingsfullmäktige 

Ordförandens förslag 
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 

1. Skattesatsen för år 2015 behålls oförändrad d v s 11, 16 kr per 
skattekrona. 

Sammanfattning 
Enligt gällande lagstiftning ska förslag till budget upprättas av styrelsen före 
oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl får budgetförslaget 
upprättas i november månad. I så fall skall styrelsen före oktober månads 
utgång föreslå skattesats. Landstinget Dalarnas budgetprocess innebär att 
denna möjlighet måste utnyttjas. 

Skattesatsen föreslås vara oförändrad för 2015. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

Ekonomi och finansiering 

Enligt den av landstingsfullmäktige i juni, § 58, fastställda finansplanen 
2015-2018 är skattesatsen 11, 16 per skattekrona. 

Juridik 

Enligt kommunallagen (1991 :900) 8 kap 6 § skall förslag till budget 
upprättas av styrelsen före oktober månads utgång. Om det finns särskilda 
skäl får budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall skall styrelsen 
före oktober månads utgång föreslå skattesats för landstingsskatten 
följande år. 

Samverkan med fackliga organisationer 
Beslut om skattesats är inte föremål för facklig förhandling. 

Uppföljning 
Uppföljning av skattesatsen sker inom ramen för prognoser och 
årsredovisningen. 

\ 
Besöksadress 

Vasagatan 27 
Falun 

*W gwgee l...,, I 
Kontakt Handläggare 

Jansson Nordell Eva-
023-490000 Britt 023-49 01 04 
Org.nr: 232100-0180 Funktionssamord 

eva-britt.jansson@ltdalarna.se 
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Landstingsstyrelsen 

Central förvaltning 
Personalenhet 

Datum 2014-09-08 Sida 1 (2) 
Dnr LD13/03489 

Uppdnr 866 

Postadress 
Box 712 
791 29 Falun 

2014-09-08 Landstingsstyrelsen 
2014-09-22 Landstingsfullmäktige 

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL) 

Ordförandens förslag 
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 

1. SKL:s cirkulär 13:75 "Förslag till bestämmelser om omställningsstöd 
och pension för förtroendevalda (OPF-KL)" med bilagor antas att gälla 
fr.o.m. 2014-10-20, bilaga b) . 

2. Landstingsstyrelsen är pensionsmyndighet för förtroendevalda. 
3. OPF-KL omfattar förtroendevalda som väljs i samband med valet 

2014 eller senare och som inte omfattas eller har rätt till 
egenpensionsförmåner enligt PBF, PRF-KL eller äldre 
bestämmelser/reglementen för förtroendevalda i Landstinget Dalarna. 

4. Kvalifikationstid för omställningsstöd beräknas endast på uppdragstid i 
Landstinget Dalarna. 

5. Aktiva omställningsinsatser beslutas i varje enskilt fall av 
pensionsmynd igheten. 

6. Pensionsavgift för år 2014 utbetalas kontant senast 31 mars 2015. 
Från år 2015 avsätts pensionsavgift enligt OPF-KL. 

7. Efterlevandeskydd är obligatoriskt men kan väljas bort vid ansökan 
om utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension 
(pensionsbehållning). 

8. Vid sjuk- eller aktivitetsersättning under efterskyddstid (270 
kalenderdagar) avsätts pensionsavgift. 

9. Ansökan om förmåner enligt OPF-KL skall ske skriftligt enligt 
pensionsmyndighetens anvisn ingar, bilaga c). 

10. Uppdragstiden förlängs till och med 31 december 2014 för 
landstingsråd och oppositionsråd som avgår efter valet 2014. 

11. Uppdragstiden för landstingsråd och oppositionsråd ska valår gälla till 
och med det årets slut. 

Sammanfattning 
SKL:s cirkulär 13:75 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda (OPF-KL) avser att underlätta och möjliggöra 
för förtroendevalda att förena arbetsliv och uppdrag. OPF-KL följer 

\ 
Besöksadress 
Vasagatan 27 
Falun 

Kontakt 
023-490000 
Org.nr: 232100-0180 

1..... i 
Handläggare 
Carlsson Robert 023-49 00 94 
Personalchef 
robert .carlsson@ltdalarna .se 



Landstinget Dalarna 

Central förvaltning 

BESLUTSUNDERLAG 
Landstingsstyrelsen 

Datum Dnr 

2014-09-08 LD 13/03489 
Sida 

2 (2) 

livsinkomstprincipen och arbetslinjen och är därmed i paritet med övriga 
pensionsavtal på arbetsmarknaden. 

Landstinget Dalarna föreslås anta förslagen i SKL:s cirkulär. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) SKL:s cirkulär 13:75 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd 

och pension för förtroendevalda (OPF-KL) med bilagor 
c) Anvisningar vid ansökan 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
SKL föreslår att den tidigare pensionsbestämmelsen PBF ersätts med OPF
KL för de förtroendevalda som nytillträder ett (eller flera) uppdrag efter valet 
2014 eller senare. OPF-KL underlättar och möjliggör för förtroendevalda att 
förena arbetsliv och uppdrag. 

OPF-KL består av två delar, omställningsstöd och pensionsbestämmelser. 

Omställningsstöd innehåller aktiva omställningsinsatser och ekonomiskt 
samt förlängt ekonomiskt omställningsstöd för förtroendevalda som innehaft 
uppdrag med minst 40 % av heltid. 

Pensionsbestämmelser avser avgiftsbestämd ålderspension 
(pensionsbehållning), sjukpension, efterlevandeskydd samt familjeskydd. 

Ekonomi och finansiering 

Pensionsavgift avsätts till en pensionsbehållning utifrån förtroendevalds 
pensionsgrundande inkomst (årsarvode, sammanträdesersättning) per 
kalenderår. De nya bestämmelserna medför vissa nya kostnader för 
landstinget. 

Likabehandling 

Alla som omfattas av OPF-KL behandlas lika utifrån bestämmelserna. 

Juridik 

Om inte OPF-KL antas kommer PBF att fortsätta gälla. 

Samverkan med fackliga organisationer 
Pensionsbestämmelser för förtroendevalda är inte föremål för facklig 
samverkan. 

Uppföljning 
Någon uppföljning krävs inte av detta beslut. 
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Detta cirku/dr innehåller förslag till lokalt beslut 

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 20 oktober 2013 antagit fbrslag 
till bestämmelser om omställningsstöd och pension till :RSrtroendevalda (OPF-KL) för 
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Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda (OPF-KL)- 2013-10-20 



Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 

§ 1 Tillämpningsområde 

Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 
1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen eller 
landstinget/regionen på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt 
minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna tillämpas på förtroendevald som väljs för första gången i 
samband med valet 2014 eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte omfattats 
av PBF, PRF eller andra omställnings- och pensions bestämmelser för 
förtroendevalda. 

En pensionsmyndighet ska finnas. Med pensionsmyndighet avses den nämnd 
som enligt fullmäktiges beslut har i uppdrag att tolka och tillämpa dessa 
bestämmelser. 

§ 2 Stöd för återgång till arbete 

Ett omställningsstöd bör i första hand ses som ett tidbegränsat omställningsstöd 
och kunna kombineras med aktiva omställningsinsatser fiSr förtroendevald som 
så önskar, i syfte att underlätta övergången till arbetslivet när en förtroendevald 
lämnat sitt (sina) uppdrag. 

Omställningsstöden ska stödja och hjälpa en tortroendevald i hans eller hennes 
omställning till ett nytt arbete. Det förutsätts att den förtroendevalde själv aktivt 
verkar för att tä ett nytt arbete. 

Omställningsstöd för förtroendevalda 

§ 3 Aktiva omställningsinsatser 

Rätt till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett eller 
flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt 
(sina) uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid och som inte 
fyllt 65 år när han eller hon lämnar sitt uppdrag. 

Respektive kommun och landsting/region har att utifrån den förtroendevaldes 
fiSrutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva omställningsinsatser samt vilken 
kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som erbjuds kan exempelvis, som på 



arbetsmarknaden i övrigt, bestå av rådgivningsinsatser och kompletterande 
utbildning. 

Det innebär att omställningsinsatsemas omfattning och innehåll skiljer sig åt 
mellan olika individer. 

§ 4 Ekonomiskt omställningsstöd 

Ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft ett eller 
flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt 
(sina) uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid. 

För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd på 3 månader. 
Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år. 

Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första 
åren och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet 
beräknas på den förtroendevaldes årsarvode året före avgångstidpunkten. 

Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen eller landstinget/regionen 
som längst till och med kalendermånaden innan den förtroendevalde fyller 65 år. 

För att uppbära ekonomiskt omställningsstöd krävs egen aktivitet från den 
förtroendevalde i syfte att hitta annan försörjning. 

Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med 
förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från 
samordning. 

Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde 
på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid 
hos kommunen eller landstinget/regionen, eller tär uppdrag i Riksdagen eller 
regeringen. 

§ 5 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft ett 
eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat 
sitt uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till :förtroendevald tidigast från 
61 års ålder och endast i omedelbar anslutning till att ekonomiskt 
omställningsstöd enligt§ 4 upphört. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan 



utges för ett år i taget och som längst till och med kalendermånaden innan den 
ffirtroendevalde fyller 65 år. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen eller 
landstinget/regionen efter årsvis ansökan från den förtroendevalde. Förlängt 
ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den förtroendevaldes 
årsarvode året innan avgångstidpunkten. 

För att uppbära ilirlängt ekonomiskt omställningsstöd krävs egen aktivitet från 
den förtroendevalde i syfte att hitta annan ffirsörjning. Förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd ska samordnas med förvärvsinkomster. 

Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 
förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 
procent av heltid hos kommunen eller landstinget/regionen, eller f°ar uppdrag i 
Riksdagen eller regeringen. 

§ 6 Ändringar av och tilUigg till bestämmelserna 

Förtroendevald är skyldig att underkasta sig de ändringar av och de tillägg till 
dessa bestämmelser som fullmäktige beslutar. 

§ 7 Samordning 

Omställningsersättningarna enligt§§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra 
förvärvsinkomster om inte annat anges. 

8 Ansökan om omställningsstöd 

Ansökan om omställningsstöd enligt§§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de 
anvisningar som pensionsmyndigheten utflirdar. Den förtroendevalde bör tä 
omställningsstöd utbetalad tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit 
emot sådan ansökan. 

§ 9 Uppgiftsskyldighet och återbetalning av omställningsstöd 

En fflrtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 
begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, 
ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd. 



Har tortroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller 
torlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med tor högt belopp 
genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller 
på annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var 
oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas. 

Pensionsmyndigheten kan - om särskilda skäl föreligger - besluta att helt eller 
delvis avstå från efterkrav. 



Pensionsbestämmelser 

§ 1 Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen eller 
landstinget/regionen. 

Pensionsbestämmelsema tillämpas på förtroendevald som väljs fiSr första gången 
i samband med valet 2014 eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte 
omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för 
fiSrtroendevalda. 

Pensionsbestämmelsema tillämpas på t'örtroendevald, oavsett uppdragets 
omfattning, om inte annat anges. 

Pensionsbestämmelsema gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av 
uppdrag har rätt till egenpension på grund av anställning, har rätt till 
egenpensionstOrmåner enligt PBF, PRF-KL eller annat uppdrag eller uppnått 67 
års ålder. Med "rätt till egenpension" inbegrips att den förtroendevalde skulle 
kunnat fä rätt till egenpension om ansökan härom ingivits. 

Fullmäktige kan för särskilt fall besluta att pensionsbestämmelsema ska gälla 
och fastställa de villkor i fråga om pensionsrättens omfattning m.m. som kan 
finnas motiverade. 

En pensionsmyndighet ska finnas. Med pensionsmyndighet avses den nämnd 
som enligt fullmäktiges beslut har i uppdrag att tolka och tillämpa 
pensions bestämmelserna. 

§ 2 Pensionsförmånernas omfattning 

Pensionsfönnåner enligt dessa bestämmelser är: 

a. avgiftsbestämd ålderspension 

b. sjukpension 

c. efterlevandeskydd 

d. familjeskydd 



§ 3 Avgiftsbestämd ålderspension 

En fOrtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt§§ 4 - 9 i 
pensions bestämmelserna. 

§ 4 Pensionsgrundande inkomst 

En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och 
begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp. 

Den pensionsgrundande inkomsten beräknas per kalenderår och utgörs av den 
förtroendevaldes årsarvode, sammanträdesersättningar samt andra i det 
pensionsgrundande uppdraget (uppdragen) utgivna kontanta ersättningar. 

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som 
under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetskada eller ledighet enligt 
föräldraledighetslagen (FörL), och på grund av sådan ledighet fått avdrag från 
sitt arvode, ska den pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad 
som avdragits. 

I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till 
förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, 
semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör 
traktamente eller kostnadsersättning. 

§ 5 Pensionsavgifter 

Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande 
inkomst enligt § 4. 

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till 
och med 7 ,5 inkomstbasbelopp. 

Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten 
som överstiger 7 ,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har fyllt i 
32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 procent på hela den 
pensionsgrundande inkomsten. 

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, och som 
får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) 
och som en följd härav med stöd av 4 kap. 9 § kommunallagen befrias från sitt 
uppdrag före mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under 



tid då den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 
socialförsäkringsbalken (SFB). 

Anmärkning 

Pensionsavgift ska avsättas i rorhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 
(uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före 
den förtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionsavgiften avsätts till 
den förtroendevaldes pensionsbehållning. 

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, 
landstinget/regionen endast om den för kalenderåret är högre än 1,5 procent av 
samma års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte tillgodoräknas 
pensionsavgift betalar kommunen och landstinget/regionen ut motsvarande 
belopp direkt till den förtroendevalde i form av ersättning som inte är 
pensionsgrundande. 

§ 6 Pensionsbehållning 

Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en 
pensionsbehållning hos respektive kommun eller landsting/region, där den 
förtroendevalde har innehaft uppdrag. Med pensionsbehållning avses summan 
av de årliga pensionsavgifter som intjänats hos respektive kommun eller 
landsting/region. 

Pensionsbehållningen innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd enligt § 11. 

§ 7 Information 

Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans 
eller hennes avgiftsbestämda pension, pensionsgrundande inkomst och 
avsättning av pensionsavgift. 

§ 8 Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt § 
6, sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan fä 
allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den 
förtroendevalde och fullmäktige. 



Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som 
pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad 
inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

A vgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till 
förtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av 
inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen börjar. 

§ 9 Uppgiftsskyldighet 

Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 
begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning av pensionsavgift. 
Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten besluta att avsättningen 
ska minskas i skälig omfattning. 

Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin 
uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, 
kan detta belopp avräknas på kommande avsättningar av pensionsavgift. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet. 

§ 10 Sjukpension 

Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande 
del av heltid och som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 
socialförsäkringsbalken och som en följd härav med stöd av 4 kap. 9 § 
kommunallagen befrias från sitt uppdrag före mandatperiodens utgång. 

Sjukpensionen grundas och beräknas på den pensionsgrundande inkomsten 
enligt§ 4 som den förtroendevalde hade året före den tidpunkt då sjuk- eller 
aktivitetsersättning beviljades. 

Sjukpensionen motsvarar den månadsersättning som utgår till anställda enligt 
AGS-KL. 

Sjukpension betalas ut under tid som den ft>rtroendevalde har rätt till sjuk- eller 
aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning 
upphör också rätten till sjukpension. 

Fullmäktige kan för särskilt fall besluta att sjukpension ska fortsätta att betalas 
ut, dock inte för längre tid än då sjuk- och aktivitetsersättning enligt 
socialtOrsäkringsbalken kan lämnas. 



Anmärkningar 

1. Sjukpensionen utges i f5rhållande till nedsatt arbetsf5rmåga i uppdraget 
(uppdragen). 
2. Sjukpensionen ska värdesäkras enligt de bestämmelser som gäller f6r utbetalning av 
månadsersättning enligt AGS-KL. 

§ 11 Efterlevandeskydd 

Efterlevandeskydd för avgiftsbestämd ålderspension, enligt § 6, innebär att 
pension betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner, sambo eller 
barn vid förtroendevalds dödsfall. 

Vid dödsfall innan avgiftsbestämd ålderspensionen börjat utbetalas till 
förtroendevald utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till 
förmånsberättigad efterlevande under fem år. 

Vid dödsfall efter det att livsvarig avgiftsbestämd ålderspension har börjat 
utbetalas till den förtroendevalde fortsätter utbetalningarna som ett 
efterlevandeskydd till efterlevande under maximalt 20 år efter det att 
ålderspensionen börjat utbetalas. 

Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad 
partner och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till efterlevande barn 
eller adoptivbarn, dock som längst till och med månaden innan barnet fyller 20 
år. 

Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen 
delas lika mellan förmånsberättigade barn. 

Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om 
värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före 
utbetalning av förmånen börjar. 

§ 12 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

Familjeskydd betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller 
betydande del av heltid. (Bestämmelser om familjeskydd utarbetas senare efter 
det att pågående avtalsförhandlingar om AKAP-KL avslutats.) 



§ 13 Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån 

Angående påföljd i pensionsftSrmånshänseende för den som uppsåtligen 
framkallat förtroendevalds arbetsotormåga eller död ska gälla vad som anges i 
18, 19, 20 a och 100 a §§lagen om torsäkringsavtal. 

§ 14 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

Förtroendevald är skyldig att underkasta sig de ändringar av och de tillägg till 
pensionsbestämmelsema som fullmäktige beslutar. 

§ 15 Finansiering 

För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun och landsting/region. 

§ 16 Ansökan om och utbetalning av sjukpension, efterlevandeskydd och 
familjeskydd 

Utbetalning av sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd sker 
månadsvis. 

Ansökan om sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd ska göras enligt 
de anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller 
tormånsberättigade bör t1 pension utbetalad tre månader efter det att 
pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

§ 17 Uppgiftsskyldighet m.m. 

Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de 
uppgifter som pensionsmyndigheten begär fdr att fastställa rätten till 
sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd. Förtroendevald eller 
efterlevande som inte fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt 
förverkar rätten till förmåner och kan inte genom att senare fullgöra 
skyldigheten återfå rätten till förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. 
Pensionsmyndigheten kan dock medge undantag. 



Bilaga - Vissa Förtydliganden till OPF-KL 

I. Definition av förtroendevald enligt 4 kap 1 § 
kommunallagen 

Med ffirtroendevalda avses i denna lag (kommunallagen) ledamöter och ersättare i 
fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer. 

Med ffirtroendevalda avses också ledamöter och ersättare i den beslutande 
rursamlingen, ffirbundsstyrelsen eller annan nämnd, de beslutande rursamlingamas 
beredningar samt revisorer i ett kommunalffirbund. Lag (2006:369). 

2. Heltid och betydande del av heltid 

Förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller på betydande del av heltid. Vad 
som menas med betydande del av heltid är en tolkning av kommunallagen. 

Kommunaldemokratiska kommitten ansåg i sitt betänkande (SOU 1982:5) att 40 %, 
motsvarande vad som gäller inom arbetslivet ror sociala fönnåner, borde vara en 
lägsta gräns, vilket också remissinstansema ansåg. (I prop. 1982/83:97 tar 
departementschefen upp 40 % - gränsen endast i fråga om utfästelse om 
visstidspension). 

3. Efterskydd 

Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag pga sjukdom har rätt till 
efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till sjukpension 
föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk- eller 
aktivitetsersättning. 
Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde tillträder en 
anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt. 

4. Pensionsbehållning 

Pensionsbehållning enligt OPF-KL ska årligen omräknas med förändringen av 
inkomstbasbeloppet (IBB). 



Om riksdagen eller regeringen beslutar om särskilda ekonomiska åtgärder som berör 
pensionsområdet, direkt eller indirekt, - t.ex. genom skattesystemet, eller vid 
omständigheter som ses som force majeure, ska avvikelse kunna göras från 
nedanstående nonner. 

Normer 

Innan pension betalas ut 

För tid innan den förtroendevaldes pensionsbehållning enligt OPF-KL börjar betalas 
ut ska pensionsbehållningen räknas upp för ett kalenderår (t) genom att multipliceras 
med kvoten av inkomstbasbeloppet (IBB) för kalenderåret (t+ 1) dividerat med 
inkomstbasbeloppet för kalenderåret (T). Uppräkning sker vid utgången av 
kalenderåret (t+ I). 

Börjar pensionsbehållningen betalas ut under kalenderåret (t+ l) ska 
pensionsbehållningen istället räknas upp genom att multipliceras med en tolftedel av 
det enligt ovan beräknade värdet multiplicerat med antalet kalendermånader under 
kalenderåret (t+ I) innan pensions behållningen börjar betalas ut. Uppräkningen sker 
vid utgången av den kalendermånad som nännast föregår den då pensionsbehållningen 
börjar betalas ut. 

Då pension betalas ut 

Pensionsbehållning enligt OPF-KL ska räknas om i samma grad som gällande IBB 
ändrats i tOrhållande till IBB för det kalenderår då pensionen började betalas ut. 
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Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd 
och pension för förtroendevalda (OPF-KL) 

I denna PM kommenteras Förslag till bestämmelser (2013-10-20) om 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) mer i detalj. 

OPF-KL är utfonnat t'ör att kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett 
(eller flera) uppdrag efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller i vissa delar 
även för ffirtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats av PBF, PRF-KL 
eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 

Bestämmelserna är helt nya, vilket innebär att de inte innehåller sammajOrmåner 
som i tidigare PBF, PRF-KL eller äldre bestämme/serlreg/ementenfl:Jr 
fortroendevalda. 

OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser. Till OPF-KL finns 
en bilaga med bl. a. närmare information om uppräkning av pensionsbehållningen 
samt samordning med ffirvärvsinkomst (bilagan är f.n. under utarbetning, kommer 
publiceras under november månad). 

Bestämmelserna gäller inte för förtroendevalda som avgår 2014-12-31 eller senare 
(eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan egenpensionsförmån, 
avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF
KL att gälla. 

Detta gäller enligt huvudregeln även om den förtroendevalde senare tillträder ett nytt 
uppdrag hos kommunen och/eller landstinget/regionen. Med " rätt till'' inbegrips att 
den förtroendevalde skulle kunnat få rätt till egenpensionsförmån, avgångsersättning 
eller livränta enligt PBF eller PRF-KL om ansökan härom ingivits. 

Allmänt om bestämmelserna 
OPF-KL är utformat för tillämpning hos respektive kommun och region/landsting. För 
att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna. 

Bestämmelser om omställningsstöd och pension gäller för förtroendevald som avses i 
4 kap. l § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommun eller 
landsting/region, på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 
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procent av heltid, om inte annat anges i OPF-KL. Att betydande del av heltid anges till 
40 procent är en uttolkning av kommunallagen. Olika kommuner och 
landsting/regioner har olika förutsättningar, exempelvis beroende på storlek, för 
omfattningen av de politiska uppdragen vilket kan beaktas i samband med 
fastställandet av det lokala regelverket. 

Innehållet är bl. a. en följd av att livsinkomstprincipen och arbetslinjen har tjänat som 
utgångspunkter för utfonnningen. Bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra för 
förtroendevald att förena arbetsliv och uppdrag och dänned har bestämmelserna i 
möjligaste mån anpassats till de pensions- och omställningsavtal som gäller för 
anställda inom kommuner, landsting och regioner, liksom för anställda på 
arbetsmarknaden i övrigt. 

En annan ambition är att likalydande bestämmelser för förtroendevalda ska gälla 
oavsett om han eller hon har/har haft uppdrag hos kommun eller landsting/region. 

Omställningsbestämmelsema tar sikte på aktiv omställning, med aktiva 
omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Detta i syfte 
att öka chanserna för personer att kunna gå vidare i sin karriär, vilket följer 
arbetslinjen. Modellen blir också mer lik vad som gäller för anställda i kommuner, 
landsting och regioner. 

Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP
KL. Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen. Strukturen följer 
också AKAP-KL, bland annat är paragrafindelningen en annan än PBF och PRF-KL 
och momentnummer finns inte. 

Med fullmäktige avses kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och 
regionfullmäktige. 

Det förutses att fullmäktige utser en särskild "pensionsmyndighel", dvs. den nämnd 
som ska ha till uppgift att tolka och tillämpa pensions- och 
omställningsbestämmelserna. 

Någon nedre åldersgräns för att omfattas av bestämmelserna finns inte. 

För att förenkla hanteringen finns inte några övergångsbestämmelser, till skillnad från 
tidigare rekommenderade reglementen och bestämmelser. 
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Bestämmelserna om de olika omställningsstöden är helt ny. 

De avser i rorsta hand att öka möjligheterna ror en rortroendevald att röra sig mellan 
arbetsliv och uppdragstid. Huvudprincipen är att samtliga omställningsstöd ska ses 
som tidsbegränsade stöd. 

Varje kommun och landsting/region svarar ror sin del av kostnaden fdr de olika 
omställningsstöden. I händelse av att RSrtroendevald går från uppdrag i kommun till 
landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om 
hantering av kvaliflkationstider och eventuell kostnadsrordelning. 

Tiiiämpningsområde (§ 1) 

Bestämmelser om de olika omställningsstöden gäller fdr förtroendevald som avses i 4 
kap. 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommun eller landsting/region, 
på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. 
Olika kommuner och landsting/regioner har olika förutsättningar, exempelvis 
beroende på storlek, för omfattningen av de politiska uppdragen vilket kan beaktas i 
samband med fastställandet av det lokala regelverket. 

3 (9) 

Det bör noteras att det finns en skillnad mellan omställnings- och pensionsbestämmelsemas 
tillämpningsområde avseende uppdragets/uppdragens omfattning. 

Bestämmelserna om omställningsstöd gäller inte ror RSrtroendevald som i tidigare 
uppdrag omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser ror 
rortroendevalda. 

Stöd för återgång till arbete (§ 2) 

Omställningsstöden ska kunna kombineras med lämpliga aktiva insatser för 
förtroendevald som så önskar, ror att han eller hon ska kunna återgå i arbete. 

Aktiva omställnlngslnsatser (§ 3) 

Bestämmelserna om aktiva omställningsinsatser gäller ror rortroendevald som 
innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent och som lämnat sitt 
uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller 
landsting/region. I händelse av att rortroendevald går från uppdrag i kommun till 
landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om 
hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsrordelning. 
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Det finns inte fastställt vilka aktiva insatser en förtroendevald kan fA eller hur mycket 
en insats f'Ar kosta. Det är upp till respektive fullmäktige (pensionsmyndighet) att 
fastställa kostnadsram och vad som ska gälla utifrån den förtroendevaldes 
förutsättningar. Tanken är att ledning ska kunna hämtas från bland annat 
omställningsavtal på arbetsmarknaden avseende typ av insatser och kostnadsram. 

Ekonomiskt omställningsstöd (§ 4) 

Bestämmelser om ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft 
ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent och som lämnat sitt uppdrag 
efter minst ett års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller 
landsting/region. I händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till 
landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om 
hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsRSrdelning. 

Ekonomiskt omställningsstöd kan utbetalas som längst under tre år och ska samordnas 
med förvärvsinkomster från och med år två, från samordning undantas dock ett 
prisbasbelopp. 

Ekonomiskt omställningsstöd är att jämställa med inkomst av tjänst och är 
pensionsgrundande till allmän pension. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd (§ 5) 

Bestämmelser om förlängt ekonomiskt omställningsstöd gäller för RSrtroendevald som 
innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som 
lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid hos 
(samma) kommun eller landsting/region. Det innebär att llirlängt ekonomiskt 
omställningsstöd kan sökas av och utges till RSrtroendevald som fyllt 61 år och var 
minst 58 år när han eller hon lämnat sitt (sina) uppdrag - och i direkt anslutning - har 
tätt ekonomiskt omställningsstöd utbetalt från avgångstidpunkten. 

I händelse av att RSrtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/region, eller 
vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om hantering av 
kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 

För att fA rätt till R>rlängt ekonomiskt omställningsstöd krävs att den förtroendevalde 
årligen inkommer med ansökan och kan styrka att han eller hon har försökt att hitta 
annan fiSrsörjning. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd är att jämställa med inkomst av tjänst och är 
pensionsgrundande till allmän pension. 
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Omställningsersättningama ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om 
inte annat anges. 

Med ffirvärvsinkomst avses dels sådana inkomstslag som anges i 59 kap. 
socialffirsäkringsbalken och enligt Skatteffirvaltningens definition (från år 2012) 

All annan inkomst än kapitalinkomst är förvärvsinkomst. De vanligaste 
förvärvsinkomstema är en på basis av ett arbetsförhållande erhållen lön och en 
inkomst som ska jämställas med denna samt pension. Även en i stället för denna 
inkomst erhållen inkomst, förmån eller ersättning, t.ex. arbetslöshetsdagpenning 
och dagtraktamente av olycksfallsförsäkring, är ffirvärvsinkomst. Även det värde 
av leveransarbete som hänför sig till handel med virke är förvärvsinkomst. 

Förvärvsinkomsten ansluter sig dock inte alltid till utförande av arbete, eftersom även 
t.ex. en förtäckt dividend är torvärvsinkomst. Förvärvsinkomst är enligt rättspraxisen 
också en garantiprovision (HFD 1994/2895). 

Av resultatet av näringsverksamhet och jordbruk kan även en del vara 
förvärvsinkomst. Av dessa inkomster avskiljs först kapitalinkomstandelen och resten 
beskattas som förvärvsinkomst. Även inkomstandelen för en delägare i en 
sammanslutning och den dividend som ett annat bolag än ett börsbolag har utbetalat, 
indelas i en kapital- och förvärvsinkomstandel. 

Inkomst av sådant slag som är pensionsgrundande enligt 59 kap. socialffirsäkrings
balken, t ex sjukpenning, föräldrapenningsförmåner, inkomstrealterad sjuk- och 
aktivitetsersättning. 

Ansökan om omställnlngsstöd (§ 8) 

För att få rätt till de olika omställningsstöden enligt §§ 3 - 5 krävs skriftlig ansökan, 
enligt de anvisningar som pensionsmyndigheten tagit fram. 
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Ändringar och nyheter i pensionsbestämmelserna 

Allmänt 

Pensionsbestämmelserna kännetecknas av följande principer: 

• Avgift:sbestämd ålderspension. Pensionen grundar sig på årliga avgifter och 
avgifterna uttrycks som procentuell andel av den förtroendevaldes 
pensionsgrundande årsinkomst, d v s årsarvoden m m. 

• Nettopensionsbestämmelser. Avgiftsbestämd ålderspension och sjukpension är 
fristående från den allmänna pensionen. 

• Livsinkomstprincipen och arbetslinjen är utgångspunkter. Exempelvis 
beräknas pensionsavgifterna på årsarvode och sammanträdesersättning oavsett 
uppdragets/uppdragens omfattning. 

• Ingen samordning görs med andra pensionssystem avseende ålderspension. 

Pensionsbestämmelserna är utformade ror att kunna tillämpas på förtroendevalda som 
nytillträder ett eller flera uppdrag efter valet 2014 eller på förtroendevald som i 
tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för 
förtroendevald. 

Tidigare rekommendation om att förtroendevald ska ha innehaft sitt uppdrag i minst 
36 eller 48 kalendermånader för rätt till t.ex. ålderspension gäller inte. A vgiftsbestämd 
ålderspension intjänas från första kronan. 

Förmåner såsom visstidspension och andra egenpensionsfönnåner, 
efterlevandepensioner, livränta och avgångsersättning och utfästelser enligt 
bruttopensionsprincipen gäller inte längre. Beräkningstidpunkt, tidsfaktor, årspoäng 
och årsmedelpoäng som gäller för att beräkna pensionsförmåner i PBF eller PRF-KL 
återfinns inte heller. 

Varje kommun och landsting/region svarar ror sin del av pensionsintjänandet. 

Genom de nya pensionsbestämmelsema blir det pensionsåtagande kommuner, 
landsting och regioner har gentemot de förtroendevalda tydligare redovisat. 

Tlllämpnlngsområde (§ 1) 

Tidigare precisering avseende uppdragets omfattning på heltid eller på betydande del 
av heltid är bomaget i tillämpningsområdet. Det betyder att även s.k. fritidspolitiker 
omfattas av pensionsbestämmelsema om inte annat anges. 
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Pensionsförmånema är avgiftsbestämd ålderspension och sjukpension. 
Bestämmelserna har tillförts efterlevandeskydd och familjeskydd. Bestämmelserna om 
familjeskydd kommer att utarbetas efter det att pågående avtalsfflrhandlingar om 
AKAP-KL avslutats. Kansliet har förutsatt att bestämmelserna kommer att bli 
likalydande. Familjeskydd ska gälla för fflrtroendevald med uppdrag på heltid eller 
betydande del av heltid. 

Avgiftsbestämd ålderspenslon (§ 3) 

En helt ny bestämmelse om beräkning av ålderspension har införts. 

Penslonsgrundande Inkomst (§ 4) 

Pensionsgrundande inkomst begränsas på samma sätt som i pensionsavtalet AKAP
KL till 30 inkomstbasbelopp. 

I den pensionsgrundande inkomsten ingår den förtroendevaldes årsarvode, 
sammanträdesersättningar och vissa andra ersättningar. 

För fcirtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, som fått 
vidkännas avdrag från sitt arvode på grund av ledighet fört ex sjukdom, ska den 
pensionsgrundande inkomsten omräknas/höjas med vad som avdragits. 

Pensionsavgifter(§ 5) 

Bestämmelsen är helt ny 

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till och med 
7 ,5 inkomstbasbelopp. På den pensionsgrundande inkomst som överstiger 7 ,5 
inkomstbasbelopp är pensionsavgiften 30 procent. Avgiften avsätts till en 
pensionsbehållning. 

Pensionsavgift intjänas från första kronan. Någon nedre åldersgräns för 
tillgodoräknande av pensionsavgift finns inte. 

För en förtroendevald som beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning och som inte har 
innehaft uppdrag något helt kalenderår får pensionsmyndigheten fastställa den 
pensionsgrundande inkomsten. 

Den pensionsgrundande inkomsten indexeras med prisbasbeloppet året före sjuk- eller 
aktivitetsersättningstidpunkten infaller. 
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Nivån på pensionsavgifterna motsvarar nivåerna i de pensionsavtal som finns på 
arbetsmarknaden. 

Penslonsbehållnlng (§ 6) 

Bestämmelsen är helt ny. 

Pensionsavgiften beräknas varje kalenderårsskifte och ska avsättas till en 
pensionsbehållning som förvaltas hos kommunen och landstinget/regionen. 

På grund av de begränsningar som finns enligt inkomstskattelagen kan rortroendevald 
inte välja en placering av pensionsavgiften till en tjänstepensionsförsäkring. 

Vad som avses med tjänstepensionsrorsäkring framgår av 57 kap. 7 § IL. Med 
ljänstepensionsforslikring avses en pensionsforsäkring som har samband med tjänst 
och som den forsäkrades arbetsgivare åtagit sig all betala samtliga premier for. 

Pensionsbehållningen innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd vilket följer av § 
11. 

Pensionsbehållningen räknas upp årligen med rorändringen av inkomstbasbeloppet. 
Detta gäller både tOre och efter utbetalning. Nännare om uppräkningen framgår av 
bilagan till bestämmelserna (f.n. under utarbetning, kommer publiceras under 
november månad). 

Ansökan och utbetalning av avgiftsbestämd ålderspenslon (§ 8) 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension kan göras tidigast från den tidpunkt då 
allmän pension kan utbetalas, vilket innebär en flexiblare utbetalning av 
ålderspension. Utbetalningstidpunkt av avgiftsbestämd ålderspension, 
pensionsbehållningen enligt § 6, kommer på så sätt att följa de eventuella ändringar 
som sker i lagstiftning om tidigaste uttagstidpunkt av allmän pension. Avgiftsbestämd 
ålderspension utbetalas livsvarigt. 

Ålderspensionen utbetalas efter skriftlig ansökan enligt de anvisningar som 
pensionsmyndigheten tagit fram. 

Sjukpension(§ 10) 

För rätt till sjukpension gäller samma krav som i PBF, dvs att avgången är en roljd 
av sjuk- eller aktivitetsersättning enligt SFB. Sjukpensionen gäller endast för 
förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid. 

Sjukpension beräknas på andra grunder än i PBF och PRF-KL. Sjukpensionen 
motsvarar den månadsersättning som utbetalas till anställda enligt AGS-KL. 
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För en förtroendevald som inte har innehaft uppdrag något helt kalenderår får 
pensionsmyndigheten fastställa den pensionsgrundande inkomsten, enligt § 4, som ska 
ligga till grund för beräkning av sjukpensionen. 

Efterlevandeskydd (§ 11) 

Bestämmelsen är helt ny. 

Eterlevandeskyddet är obligatoriskt, fullmäktige kan besluta om det ska finnas 
möjlighet att välja bort det före utbetalning. 

På grund av de begränsningar som finns enligt 57 kap. inkomstskattelagen kan 
efterlevandeskyddet inte tecknas i en tjänstepensionsförsäkring. Vad som avses med 
tjänstepensionsförsäkring framgår av 57 kap. 7 §IL. Med tjänstepensionsförsäkring 
avses också en pensionsförsäkring som - sedan en anställd döll - tecknats av 
arbetsgivaren tillflJrmånflJr den anställdes efterlevande och som arbetsgivaren har 
åtagit sig all betala samtliga premier for. 

Vid förtroendevalds dödsfall betalas det sparade kapital som finns i pensions
behållningen ut till i första hand make/maka, registrerad partner, sambo och i andra 
hand till barn (under 20 år). Avseende definitionen av sambo hänvisas till sambolagen. 

Beloppets storlek bestäms av hur stor pensionsbehållningen är innan dödsfallet och 
om den avgiftsbestämda pensionen har börjat betalas ut till den fOrtroendevalde eller 
inte. 

Famlljeskydd (§ 12) 

Bestämmelsen dr helt ny. 

Bestämmelser om familjeskydd kommer att utarbetas efter det att pågående 
avtalsförhandlingar om AKAP-KL avslutats. Kansliet har fOrutsatt att 
bestämmelserna i stort sett kommer att bli likalydande med familjeskydd i AKAP-KL. 
Familjeskydd ska gälla för förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del 
av heltid. 

Intill dess bestämmelser om familjeskydd är utarbetade gäller bestämmelser om 
efterlevandepension enligt PBF eller PRF-KL. 

Ansökan om och utbetalning av sjukpension, efterlevande- och familjeskydd (§ 16) 

För att få rätt till sjukpension efterlevande - och familjeskydd krävs en skriftlig 
ansökan, enligt de anvisningar som pensionsmyndigheten tagit fram. 

9 (9) 
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Anvisningar vid ansökan 

Aktiv omställningsinsats för förtroendevalda med minst 40 % av heltid 

Skriftlig ansökan skall ha inkommit till pensionsmyndigheten senast inom 3 
månader efter att uppdraget/uppdragen frånträtts. 

Aktiviteten skall vara godkänd av pensionsmyndigheten innan den påbörjas 
för att kostnaden skall kunna faktureras Landstinget Dalarna. 

Ekonomiskt omställningsstöd för förtroendevalda med minst 40 % av 
heltid 

Skriftlig ansökan med intygande att man står till arbetsmarknadens 
förfogande skall ha inkommit till pensionsmyndigheten senast inom 3 
månader efter att uppdraget/uppdragen frånträtts. Ansökan om utbetalning 
är alltid från den 1 :a i en månad. 

Förfrågan om förvärvsinkomst skall besvaras före 1 :a utbetalning och 
därefter månatligen . 

Årligen skall skriftligt intygande att man står till arbetsmarknadens förfogade 
ha inkommit till pensionsmyndigheten senast 3 månader innan ekonomiskt 
omställningsstöd upphör. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd för förtroendevalda med minst 
40 % av heltid 

Skriftlig ansökan med intygande att man står till arbetsmarknadens 
förfogande skall ha inkommit till pensionsmyndigheten senast 3 månader 
innan ekonomiskt omställningsstöd upphör. 

Förfrågan om förvärvsinkomst besvaras månatligen. 

Årligen skall en ny skriftlig ansökan med intygande att man står till 
arbetsmarknadens förfogande ha inkommit till pensionsmyndigheten senast 
3 månader innan förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör. 

Sjukpension för förtroendevalda med minst 40 % av heltid 

Skriftlig ansökan med kopia på sjuk- eller aktivitetsersättning från 
Försäkringskassan skall ha inkommit till pensionsmyndigheten innan 

\ 
Besöksadress 

1..- / 
Kontakt Handläggare 
Org.nr 232100-01 80 
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utbetalning av sjukpension. Ansökan om utbetalning är alltid från den 1 :a i 
en månad. 

Avgiftsbestämd ålderspension 

Skriftlig ansökan skall ha inkommit till pensionsmyndigheten senast 3 
månader innan utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension 
(pensionsbehållning). Ansökan om utbetalning är alltid från den 1 :a i en 
månad. 
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Kansliets uppdrag: 
- Förslag till åtgärder som syftar till att 

underlätta för förtroendevald som lämnar 
uppdraget att återgå till yrkesverksamhet 

- Genomföra en översyn av reglerna för 
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Utgångspunkter 

• Livsinkomstprincipen 

• Arbetslinjen 

• Förena arbetsliv och uppdrag 

• Inga övergångsbestämmelser 

PACTA 

e Sveriges 
Kommuner 
och Landsting 

Allmänt om OPF-KL 
• OPF-KL är indelat i omställningsstöd och 

pensions bestämmelser 

• Tillämpas för förtroendevalda som tillträder 
från och med valet 2014, med uppdrag på heltid 
eller betydande del av heltid, med vissa 
undantag 

• Gäller inte för förtroendevald som omfattas av 
PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och 
pensionsbestämmelser för förtroendevalda 

PACTA 

e Sveriges 
Kommuner 

' och Landsting 



Omställningsstöd 

Viktiga utgångspunkter för omställning: 

• Tidsbegränsat 

• Aktiva omställningsinsatser 

• Ekonomiskt omställningsstöd 

~ 
PACTA 

Sveriges 
Kommuner 
och Landsting 

Pensionsbestämmelser 

Viktiga utgångspunkter för ålderspension: 

• Avgiftsbestämt 

• Livsinkomstprincipen 

• Nettopensionsbestämmelser 

• Ingen samordning med andra 
pensions bestämmelser 

• Synliggöra kostnaden av pensionsåtagandet för 
förtroendevalda 

~ 
PACTA 



Pensionsgrundande inkomst 

• Årsarvode, sammanträdesersättningar och andra kontanta 
ersättningar, 

• Beräknas inte på ersättning för förlorad arbetsinkomst, 

pensionsförlust traktamenten mm 

• För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av 

heltid ingår även avdrag för: 

• Ledighet vid sjukdom, arbetsskada och olycksfall 

• Ledighet enligt föräldraledighetslagen 

PACTA 

e Sveriges 
Kommuner 

• och Landsting 

Fritidspol iti ker 

• Pensionsavgift avsätts till pensionsbehållning 

• Avgiften grundas på utbetalda sammanträdesersättningar och 
arvoden 

Ersättning för förlorad pensionsförmån 

• Ersättning för förlorad arbetsinkomst och för förlorad 
pensionsförmån utgör inte underlag för pensionsavgift enligt 
OPF-KL 

• Schablonersättningsmodellen: 4,5 procent på årliga ersättningen 
för förlorad arbetsinkomst (AG-nytt 28/12) 

PACTA 

e Sveriges 
Kommuner 

• och Landsting 



Efterlevandeskydd 

• Efterlevandeskydd för avgiftsbestämd ålderspension 

• Utbetalas i första hand till make/maka, registrerad partner och 
sambo, i andra hand till barn under 20 år 

• Utbetalas under 5 - max 20 år, beroende på när dödsfallet 

inträffar 

• Efterlevandeskyddet kan utbetalas som engångsbelopp 

• Efterlevandeskyddet är obligatoriskt, men fullmäktige kan 

besluta att det ska kan väljas bort före utbetalning av 

pensions behållningen 

PACTA 

e Sveriges 
Kommuner 

• och Landsting 
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Box 712 
791 29 Falun 

2014-09-08 Landstingsstyrelsen 
2014-10-20 LandstinQsfullmäktiQe 

Förändringar i fullmäktiges arbetsordning och nämndernas 
reglementen 

Ordförandens förslag 
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 

1. De föreslagna ändringarna i fullmäktiges arbetsordning enligt bilaga c) 
fastställs. 

2. De föreslagna ändringarna i Landstingsstyrelsens reglemente enligt 
bilaga d) fastställs. 

3. De föreslagna ändringarna i de allmänna bestämmelserna i 
nämndernas reglementen enligt bilaga e) fastställs. 

Sammanfattning 
Landstingsfullmäktige gav 2014-06-16--17, § 61 Landstingsstyrelsen i 
uppdrag att till fullmäktigesammanträdet 2014-10-20 ge förslag på de 
förändringar i fullmäktiges arbetsordning och nämndernas reglementen, 
som krävs för att precisera de föreslagna förändringarna i den politiska 
organisationen. Revideringar föreslås också till följd av förändringarna i 
kommunallagen som trädde i kraft den 1 februari i år. I samband med detta 
arbete har en översyn av de aktuella dokumenten gjorts och föranleder 
några förslag till förändringar. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Protokollsutdrag från Landstingsfullmäktiges sammanträde 

2014-06-16--17, § 61 
c) Förslag till ny arbetsordning för landstingsfullmäktige (ändringsförslag 

markerade) 
d) Förslag till nytt reglemente för Landstingsstyrelsen (ändringsförslag 

markerade) 
e) Förslag till nya allmänna bestämmelser i nämndernas reglementen 

(ändringsförslag markerade) 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Landstingsfullmäktige gav 2014-06-16--17, § 61, punkten 8 
Landstingsstyrelsen i uppdrag att till fullmäktigesammanträdet 2014-10-20 
ge förslag på de förändringar i fullmäktiges arbetsordning och nämndernas 

Besöksadress 
Vasagatan 27 
Falun 

Kontakt 
023-490000 
Org.nr: 232100-0180 

·-- Handläggare 
Kerstin Cederberg 023-49 11 13 
Chefsjurist 
kerstin.cederberg@ltdalarna.se 
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reglementen, som krävs för att precisera de föreslagna förändringarna i den 
politiska organisationen. 

Inför varje ny mandatperiod brukar Landstingets reglementshäfte bli föremål 
för en översyn. Därför har också en sådan gjorts. Förfrågningar har gjorts till 
landstingets förvaltningschefer, arkivchefen och revisionschefen angående 
eventuellt behov av revideringar i deras respektive reglemente. Något 
sådant behov har inte framkommit. 

De förändringar som föreslås med anledning av översynen har sitt upphov i 
granskning av reglementena och dialog med fullmäktiges sekreterare. 

Arbetsordningen har inte reviderats under mandatperioden, medan ett flertal 
ändringar har gjorts i styrelsens och nämndernas reglementen. 

När det nya reglementshäftet kommer att tryckas upp är avsikten att också 
de nya reglementen, som har beslutats under mandatperioden, ska 
införlivas i häftet. Detta gäller reglementet för tolk- och hörselrådet och 
reglementet för den nyinrättade gemensamma hjälpmedelsnämnden. 
Reglementen för gemensamma nämnder som har en annan värdkommun 
än Landstinget Dalarna finns inte med i häftet. Detta gör att reglementet för 
den gemensamma nämnden för språktolkförmedlingsverksamhet inte 
kommer att införlivas i häftet. Det reviderade arvodesreglementet som 
antogs vid landstingsfullmäktigemötet i juni 2014, men som inte träder i kraft 
förrän den 15 oktober i år, kommer att införlivas i samband med att hela 
häftet revideras. 

Här nedan följer en specialmotivering till varje paragraf som föreslås ändras. 

Nämndreglementenas allmänna bestämmelser 

De allmänna bestämmelserna i nämndreglementena är i stort sett 
likalydande för såväl styrelsen som övriga nämnder och utgör en inledande 
avdelning i nämndernas reglementen. Följande ändringar berör således 
Landstingsstyrelsen, Fastighetsnämnden, Kultur- och bildningsnämnden, 
Patientnämnden, Servicenämnden och Tandvårdsnämnden. 

1 § 
I 6 kap 15 §kommunallagen (KL) gjordes ett tillägg per den 1 februari 2014 
för att tydliggöra att ordföranden jämte vice ordförandena tillsammans utgör 
nämndens presidium. Ändringen motiverades med att det skulle vara möjligt 
att ge presidiet särskilda uppgifter, även om behovet ansågs vara mera 
framträdande i fullmäktige än i nämnderna. Enligt punkt 4 i fullmäktiges 
beslut§ 61/14 ska det vara möjligt att delegera uppgifter till presidierna. 
Tillägget i 1 § klargör att beredningsansvaret åvilar presidiet och möjliggör 
dessutom för styrelsen och övriga nämnder att delegera uppgifter till sina 
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presidier. I rubriken "Ordföranden" har orden "och presidieutskott" lagts till 
för att markera betydelsen av denna gruppering. 

2§ 
Enligt 6 kap 32 § KL i den nya lydelsen, krävs att fullmäktige beslutar i 
vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på 
distans. Genom att föreslå ett nytt andra stycke i 2 §ges varje nämnd rätten 
att själva bestämma om sammanträden ska kunna ske på distans under 
förutsättning att KL:s krav är uppfyllda. Därmed är villkoret, i punkten 5 i 
fullmäktiges beslut§ 61/14 tillgodosett, om att sådana möten bara får äga 
rum "i lokaler där landstinget kan garantera kvaliten". Hänvisningen till 5 kap 
38 a § KL är en hänvisning till den nya paragraf i KL som anger att 
ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans, om fullmäktige 
har beslutat det och det sker genom ljud- och bildöverföring i realtid och på 
ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på 
lika villkor. 

20 § och paragraferna därefter 
Eftersom 20-21 §§i nuvarande nämndreglementen togs bort genom beslut 
LF § 12/13, föreslås att numreringen av paragraferna ändras på så sätt att 
22 §får nummer 20, 23 §får nummer 21 o.s.v. istället för att låta det bli ett 
glapp mellan 19 och 22 §§. 

Landstingsstyrelsens reglemente 

I Landstingsstyrelsens reglemente föreslås, utöver ovanstående, också 
förändringar i följande paragrafer. 

33 § 
Enligt nuvarande 35 § är det landstingsfullmäktige som väljer ledamöter och 
ordförandena i arbetsutskottet. Denna reglering gjordes inför skapandet av 
arbetsutskottet vid föregående mandatperiods början, eftersom både 
styrelsen och arbetsutskottet behövde komma på plats så snart som möjligt. 
Nu när mandatperioden börjar redan den 15 oktober och första 
fullmäktigemötet hålls den 20 oktober finns inte något skäl för att ha denna 
ordning. Enligt 6 kap 22 § KL ska en nämnd själv välja utskott bland 
ledamöterna och ersättarna i nämnden. 

34§ 
I 34 §, (nuvarande 36 §) andra stycket har infogats det nya ansvar som 
enligt LF § 61/14 punkt 3 ska läggas på arbetsutskottet. Därutöver har en 
ändring gjorts i paragrafens andra stycke, som innebär att nämnder och 
beredningar jämställs som beredningsorgan inför Landstingsstyrelsen. 
Ändringen innebär att inget ärende ska behöva passera mer än en politisk 
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instans innan det tas upp i Landstingsstyrelsen för beslut. I kommentaren till 
37 § kommenteras detta särskilt vad gäller Hälso- och sjukvårds
beredningarna. 

35§ 
I denna paragraf har meningen "Arbetsutskottet ska också" tagits bort. Det 
förefaller omotiverat att skilja mellan de olika beslutsmandat, som 
förekommer framför och efter denna mening. 

37 § 
Enligt fullmäktiges beslut§ 61/14 punkt 6 ska uppdraget för Hälso- och 
sjukvårdsberedningarna förtydligas och utvecklas .. En principiell 
förutsättning för beredningarna har ändrats och skrivits in i 37 §. Förslaget 
innebär att beredningarna inte bara har initiativrätt till Landstingsstyrelsen 
utan också kan ställa förslag. Enligt ett nytt sista stycke i paragrafen har 
förtydligats att beredningarna i sådana fall också har ett självständigt ansvar 
för beredning av ärenden. Detta innebär att förslag ska vara motiverade 
utifrån de aspekter som ska beaktas enligt rutinerna för ärendehanteringen. 
Konsekvensen, som också framgår genom förändringen i 34 §andra 
stycket, är att beredningarnas förslag inte längre ska gå via arbetsutskottet 
innan de når styrelsen. 

38 § 
Förutom ändringen i 37 §föreslås i 38 § att särskild uppmärksamhet ska 
ägnas åt folkhälsofrågor rörande barn och unga samt de processer som 
involverar både landstingets och andra vårdgivares insatser. Eftersom 
hälso- och sjukvårdsberedningarna är skapade för att tillgodose 
medborgarinflytande innebär ansvaret att processerna ska 
uppmärksammas ur patienternas synvinkel. Såväl framsteg som brister på 
detta område ska uppmärksammas. I detta syfte ska beredningarna också 
hålla offentliga möten för dialog i hälso- och sjukvårdsfrågor med 
medborgarna. Beredningarna ska också och stimulera bildande och 
utveckling av patientråd eller liknande brukarråd för att öka 
patientinflytandet. 

41 § 
En helt ny paragraf föreslås här för att förverkliga intentionen om en 
regionberedning enligt fullmäktiges beslut§ 61/14 punkt 2. Anledningen till 
detta är den ökade betydelse som regionfrågorna förväntas få under 
kommande mandatperiod. I flera landsting slås de regionala frågorna 
samman med landstingsuppdraget fr.o.m. nästa årsskifte. En liknande 
utveckling kan komma även för Dalarnas del inom några år. 

42 -44 §§ 
Paragraferna är nya men innehållet i dem är beslutat sedan tidigare av 
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landstingsfullmäktige § 21/13 och§ 136/13. Förslaget innebär att integrera 
forskningsberedningen i Landstingsstyrelsens reglemente och utgör en 
sammanfattning av besluten om att inrätta en forskningsberedning och 
uppdraget som formulerades som ett eget reglemente för beredningen. 

45§ 
Denna paragraf (tidigare 43 §) har kompletterats med tolk- och hörselrådet. 
Detta råd har funnits länge men dess reglemente fastställdes inte av 
fullmäktige förrän genom§ 97/12. 

Landstingsfullmäktiges arbetsordning 

4§ 
Som ett nytt sista stycke har i denna paragraf införts innehållet i punkt 7, LF 
§ 61/14 om ordförandens ansvar för hanteringen av fyllnadsval under 
mandatperioden. 

7-9 §§ 
Dessa paragrafer innehåller inga förändringar i sak. Innehållet har bara 
disponerats om, så att de bestämmelser som rör tid och plats för 
sammanträdet återfinns i 7-8 §§,där 7 §handlar om huvudreglerna och 8 § 
om förlängning, avbrytande och fortsättning av sammanträde. De regler 
som rör ekonomiska beslutspunkter har flyttats till 9 § med en ny rubrik 
"Budget och årsredovisning". 

10 § 
I näst sista stycket har infogats en lydelse som fullmäktige redan har 
beslutat om i samband med att arvodesreglementet reviderades,§ 62/14. 
Det handlar om att alla partier ska ha rätt att ha "ersättare på bänken" som 
är disponibla för tjänstgöring när det uppstår oplanerade vakanser. Dessa 
särskilda ersättare ska arvoderas som tjänstgörande ledamöter. Det har 
bedömts vara motiverat att dessa ersättare också uppmärksammas i 
fullmäktiges arbetsordning. 

11 § 
I 11 §som behandlar kungörelse av fullmäktigesammanträde har vad avser 
införandet i ortstidningar dels förtydligats att det enligt 5 kap 1 O § KL endast 
avser tid och plats för sammanträdet och dels har antalet ortstidningar 
begränsats till Dalarnas Tidningar, Dala-Demokraten och Avesta Tidning. 

21 § 
I första stycket införs benämningen presidium för ordföranden samt förste 
och andre vice ordföranden i enlighet med den nya bestämmelsen i 5 kap 6 
§ KL. Här föreslås också uppgifter för presidiet som företrädare för 
fullmäktige och en rätt att besluta gällande ordningsregler, utveckling och 
utbildning. 
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I fullmäktiges beslut§ 61/14 punkt 4 anges bara att det ska vara möjligt att 
delegera uppgifter till presidierna. I 5 kap 64 § KL, som reglerar obligatoriskt 
innehåll i fullmäktiges arbetsordning, anges i en ny punkt 10 
"fullmäktigepresidiets arbetsuppgifter". Genom denna bestämmelse har 
alltså rätten att delegera arbetsuppgifter till fullmäktiges presidium 
legaliserats. Arbetsordningen har anvisats som den plats där delegeringen 
ska återfinnas. 

25 § 
I första stycket har här skett ett tillägg "och 28 §". Det innebär ett påpekande 
om att det också finns begränsningar i yttranderätten som framgår av 
ordningsreglerna i 28 §. 

28§ 
För snart tre år sedan kom fullmäktiges ordförande tillsammans med 
gruppledarna överens om särskilda debattregler som skulle gälla vid 
fullmäktiges sammanträden. Eftersom dessa regler har fungerat väl, kan 
tiden vara mogen att införliva dem i fullmäktiges arbetsordning. Förslaget är 
att de tillförs 28 §. 

32 § 
Vid genomgången av arbetsordningen upptäcktes i denna paragraf en 
felaktig paragrafhänvisning till 20 §. Det är i 22 § som regeln om särskild 
röstsammanräknare återfinns, varför hänvisningen rättas. 

36 § 
Till denna paragraf har såväl i rubriken som i texten förtydligats att 
hänvisningen till bestämmelserna i 5 kap 36-37 §§ KL - förutom om 
bordläggning - också handlar om återremiss. 

37 § 
I andra stycket har gjorts en hänvisning till nämndernas allmänna 
bestämmelser, där begreppen "reservation", "särskilt yttrande" och 
"protokollsanteckning" sedan 2014-03-03, LF § 7/14 är definierade. 

38 § 
Genom fullmäktigebeslutet § 7 /14 togs kravet på signering av nämndernas 
bilagor bort. Av samma skäl som då anfördes, nämligen tids- och 
kontrollskäl, föreslås här att signeringskravet också tas bort för bilagorna till 
fullmäktiges protokoll. 

41 § 
Den administrativa rutinen att expediera utdrag ur fullmäktiges protokoll har 
ifrågasatts. Rutinen är numera överspelad i och med att möjligheterna att ta 
del av protokoll både har blivit snabbare och mera lättillgänglig genom den 
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tekniska utvecklingen. Den del av bestämmelsen som rör protokollsutdrag 
föreslås därför tas bort. 

43-47 §§ 
Bestämmelserna om partistöd har förändrats i kommunallagen 2 kap 9-12 
§§. Syftet med partistödet och vad det innebär att ett parti är representerat i 
fullmäktige, har förtydligats. Krav på redovisning har införts och kopplingen 
till de politiska sekreterarna har tagits bort. Alla dessa förändringar är 
införda i fullmäktiges arbetsordning. Detta innebär bl.a. att avsnittet om de 
politiska sekreterarna i 46 § har tagits bort, eftersom anställning av politiska 
sekreterare inte längre ska beaktas i samband med partistöd. 4 kap 30-32 
§§ KL och landstingsfullmäktiges beslut om politiska sekreterare utgör de 
bestämmelser som fortfarande reglerar landstingets möjligheter att anställa 
politiska sekreterare. Som grundstöd föreslås att det avdelas en del, 
uppgående till minst 10 % av det kontanta partistödet. Till grundstödet hör 
också tillgången till landstingets lokaler, teknisk utrustning och administrativ 
service. 

Juridik 

De juridiska aspekterna och/eller konsekvenserna har beskrivits i samband 
med kommentarerna till respektive paragraf. 

Samverkan med fackliga organisationer 
Reglementen är inte föremål för facklig förhandling. Information enligt MBA 
§ 10 kommer att äga rum 2014-08-27. 

Uppföljning 
översyn av arbetsordning och reglementen görs inför varje mandatperiod. 
De behov av korrigeringar som uppkommer under mandatperioden 
handläggs och beslutas löpande. 
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Av landstingsstyrelsen beredda ärenden med förslag till 
beslut 

§ 61 Politisk organisation kommande mandatperiod 
(Bilaga sid 94-100) 
Diarienummer LD14/01455 

Landstingsfullmäktiges beslut 
1. Fr.o.m. 2014-11-10 inrättas ett personalorgan, i form av ett nytt 

utskott eller inom ramen för landstingsstyrelsens presidium. 
2. Fr.o.m. 2015-01-01 inrättas en regionberedning, som bl.a. ska bereda 

trafikfrågor, internationella frågor, Samverkansnämndens frågor och 
övriga regionfrågor. Beredningen ska inte ha beslutsmandat. 
Regionberedningen ska utgöras av landstingets ordinarie 
representanter i Region Dalarnas direktion och inte ha ersättare. 

3. Landstingsstyrelsens arbetsutskott ska utgöra budgetberedning och 
följa E-hälsofrågor och upphandlingsfrågor. I övrigt kvarstår befintliga 
uppdrag för arbetsutskottet. 

4. Det ska vara möjligt att delegera uppgifter till presidierna. 
5. Varje nämnd bereds möjlighet att besluta om distansmöten, villkorat 

att det sker i lokaler där landstinget kan garantera kvaliten. 
Landstingsfullmäktige ska inte ha distansmöten. 

6. Uppdraget för Hälso- och sjukvårdsberedningarna ska förtydligas och 
utvecklas. 

7. Valberedningens ordförande hanterar i samråd med respektive parti 
de fyllnadsval, som fullmäktige har att förrätta. 

8. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att till fullmäktigesammanträdet 
2014-10-20 ge förslag på de förändringar i fullmäktiges arbetsordning 
och nämndernas reglementen, som krävs för att precisera de 
föreslagna förändringarna i den politiska organisationen. 

Utdrag exp 2014-06-26 till 1. Akten 
2. l-F-M~(\\';\lt'\-hv C~t-

Vid protokollet: 

3. tJi\McltfV\~ Taimi Hermansson 

Bestyrkes i tjänsten 

(junne{ Strand6erg 



Landstinget Dalarna 

Central förvaltning Sammanträde 

Protokollsutdrag 
Landstlngsfullmäktlge 

2014-06-16 
--17 

Sida 2 (2) 

9. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att till Landstingsstyrelsen 2014-11-
1 O göra en översyn av delegeringsbestämmelser för 
landstingsstyrelsen med anledning av den förändrade politiska 
organisationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Landstingsstyrelsen beslutade 2014-02-10, § 15, att tillsätta en 
parlamentarisk arbetsgrupp för att göra en översyn av den politiska 
organisationen inför kommande mandatperiod. Gruppen har enats om ett 
antal förslag till förändringar. 

För att precisera förslagen behöver i nästa steg förändringar göras av 
arbetsordning för landstingsfullmäktige och reglemente för nämnderna samt 
av delegeringsbestämmelserna. 

I övrigt kvarstår nämnder och politiska organ med nuvarande uppdrag 
under den kommande mandatperioden. · 

Yrkanden 

Sören Bertilsson {S) yrkar, med instämmande av Lena Reyier {C), Birgitta 
Sacredeus {KO) och Göran Engström {C), bifall till landstingsstyrelsens 
förslag. 
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LANDSTINGSFULLMÄKTIGES ARBETSORDNING 

Fastställd av fullmäktige§ 4-SJXX/1 G1_. 

Denna arbetsordning gäller fr.o.m. den .f4Q januari oktober 201 41_. 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

Inledning 

1 § 

Landstingsfullmäktige har 83 ledamöter. För ledamöterna finns det 
ersättare. Såväl ledamöter som ersättare utses enligt 
bestämmelserna i vallagen (SFS 1997: 157). 

2§ 

För fullmäktigesammanträdena och ärendenas behandling gäller 
bestämmelserna i kommunallagen samt denna arbetsordning . 

Då det krävs höjd beredskap gäller vad som stadgas i 

- Lag (2006 :544) och förordning (2006:637) om kommuners 
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser 
i fredstid och höjd beredskap 

- Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap och 
förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap 

- Lag (1994:1809) och förordning (1995:238) om 
totalförsvarsplikt 

- Lag (1988:97) och förordning (1988:1215) om förfarandet 
hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och 
domstolarna under krig eller krigsfara m.m. 

3§ 

Ett exemplar av kommunallagen , i senast gällande lydelse, och 
arbetsordningen ska tillställas varje ledamot och varje ersättare så 
snart senaste val av ledamöter och ersättare i fullmäktige blivit 
fastställt samt finnas vid va rje fullmäktigesammanträde. 

Det åligger chefsjuristen att fortlöpande skaffa sig kännedom om 
ändringar i kommunallagen som avser landstingets förhållanden 
samt att informera ledamöter och ersättare om viktiga 
förändringar. 

1 
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Nämnder och beredningar 

Valberedning 

Nämnder 

Fullmäktigeutskott 

4§ 

Vid första sammanträdet efter att fullmäktigeval ägt rum, väljer de 
nyvalda för löpande mandatperiod en valberedning, bestående av 
tretton sju ledamöter och lika många ersättare. Fullmäktige väljer 
samtidigt och för samma tid bland valberedningens ledamöter en 
ordförande, en 1 :a vice ordförande och en 2:a vice ordförande. 

Valberedningens ordförande utser, efter samråd med 
landstingsdirektören, beredningens sekreterare. 

Valberedningen avger, när så anses nödvändigt, förslag i de 
valärenden som fullmäktige har att behandla, dock ej beträffande 
val som avses i 20 och 2.f_.:t- §§._Valberedningens förslag 
antecknas i särskilt protokoll som förs av sekreteraren och justeras 
av ordföranden jämte två ledamöter. 

Fyllnadsval som behöver göras under mandatperioden hanteras 
av valberedningens ordförande i samråd med respektive parti . 

5§ 

Landstingsfullmäktige ska tillsätta en landstingsstyrelse samt de 
nämnder som, utöver styrelsen , behövs för att fullgöra landstingets 
uppgifter. Närmare föreskrifter om styrelsen och övriga nämnder 
återfinns i 6 kap kommunallagen samt i reglementen för 
nämnderna. 

6§ 

För beredning av ett visst ärende eller en viss grupp ärenden som 
ska avgöras av fullmäktige kan fullmäktige inrätta tillfälliga 
fullmäktigeutskott. Utskotten ska fungera för specifika, avgränsade 
uppdrag som inom viss given tidsram ska återrapporteras till 
fullmäktige. För utskotten gäller bestämmelserna i 5 kap 26-28 §§ 
kommunallagen . Utskotten ska fungera som 
fullmäktigeberedningar. Ful lmäktige fastställer då antalet 
ledamöter och ersättare i dessa. Om sådana beredningar gäller i 
tillämpliga delar bestämmelserna om valberedning i 4 §. 

2 



Inför fullmäktigesammanträde 

Tid och plats för fullmäktigesammanträde 

7§ 

LF 

Fullmäktige håller vanligtvis ordinarie sammanträde månaderna 
februari, april, juni, september och november. Valår sammanträder 
fullmäktige även i december månad för att förrätta val. 
Fullmäktiges sammanträden äger som regel rum i Kristinehallen i 
Falun i enlighet med av fullmäktige fastställd plan. Fullmäktige 
fastställer dagarna för kommande års då även dagarna för 
fullmäktigesammanträdena för samma tid . senast vid sitt 
sammanträde i november. 

Fullmäktige ska även hålla extra sammanträde när landstings
styrelsen eller minst en tredjedel av fullmäktiges ledamöter begär 
det eller fullmäktiges ordförande anser att det behövs (5 kap 7 § 
andra stycket kommunallagen) . Ordföranden bestämmer, efter 
samråd med vice ordförandena, tid och plats för sådant 
sammanträde. En begäran om extra sammanträde ska göras 
skriftligen till ordföranden och innehålla uppgift om det eller de 
ärenden som önskas behandlade. 

Senast vid sammanträdet i november fastställer fullmäktige budget 
för det fö~ande året (8 kap 8 § kommunallagen). J;yllmäktiQ8 
fastställm så äVOFl 8aQarna för fYllmäl<tiQOSammaF1trä8@F1a for 
samma tia . 

Senast vid sammanträdet i juni behandlar fullmäktige 
årsredovisning för föregående budgetår samt styrelsens 
verksamhetsberättelse. Fullmäktige behandlar då också 
revisionsberättelsen avseende föregående års 
landstingsverksamhet och prövar frågan om ansvarsfrihet enligt 
5 kap 25 a § kommunallagen . 

Fullmäktiges ordförande kan, om det inte innebär men för 
verksamheten, besluta att inställa eller ändra dag eller tid för 
fastställt fullmäktigesammanträde . Ordföranden ska därvid snarast 
underrätta ledamöter och ersättare om beslutet. Uppgift om 
beslutet ska dessutom snarast anslås på landstingets 
anslagstavla. Vid ändrad dag eller tidpunkt för sammanträdet ska 
iakttas tidsfristen för kungörelse enligt 5 kap 9-10 §§ 
kommunallagen. 

F°Yllmäl<tiQ8S sammaF1trässF1 äQElF ssm F8Q81 mm i KristiF10'9all0F1 i 
J;alYFl i oRliQl9st mss av fyllmäktiQo fastställs 13laF1. Fullmäktiges 
ordförande kan bestämma ändring av beslutad plats för 
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fullmäktigesammanträde. Vid förändring ska iakttas tidsfristen för 
kungörelse enligt 5 kap 9 10 §§ kommunallagen. 

Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den 
utsatta sammanträdesdagen kan fullmäktige besluta att förlänga 
tiden för sammanträdet. 

Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att 
hålla fortsatt sammanträde en senare dag för att behandla de 
ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast 
när och var sammanträdet ska fortsätta. 

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde utfärdar 
ordföranden en kungörelse om det fortsatta sammanträdet på 
vanligt sätt. 

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka ska kungörelsen 
istället anslås senast vardagen närmast före sammanträdesdagen. 
I ett sådant fall låter ordföranden också underrätta de ledamöter 
och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts 
om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet. 

Budget och årsredovisning 

~ 

Senast vid sammanträdet i november fastställer fullmäktige budget 
för det följande året (8 kap 8 § kommunallagen) . 

Senast vid sammanträdet i juni behandlar fullmäktige 
årsredovisning för föregående budgetår samt styrelsens 
verksamhetsberättelse. Fullmäktige behandlar då också 
revisionsberättelsen avseende föregående års 
landstingsverksamhet och prövar frågan om ansvarsfrihet enligt 
5 kap 25 a § kommunallagen. 

Anmälan av hinder för tjänstgöring vid fullmäktigesammanträde och inkallande av ersättare 

10 § 

Är fullmäktigeledamot förhindrad att delta i 
fullmäktigesammanträde eller del därav, ska ledamoten anmäla 
detta i så god tid som möjligt till sitt partis politiska sekreterare. 
Landstingsdirektörens sekreterare sammanställer före 
fullmäktigesammanträdet uppgifterna från de politiska 
sekreterarna. Sker anmälan så tidigt, att det kan antas, att den 
ersättare som står i tur att tjänstgöra kan nås av skriftlig kallelse till 
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tjänstgöring, ska sådan kallelse utfärdas. Om anmälan görs 
senare, ankommer det på den politiska sekreteraren att på annat 
sätt komma i förbindelse med ersättaren personligen. Om ingen 
kontakt nås med den sökte eller om denne förklarar sig vara 
förhindrad att inställa sig vid fullmäktigesammanträdet, upprepas 
förfarandet i förhållande till den ersättare som därefter står 
närmast i tur efter samma regler. Förhinder som uppkommer 
under pågående sammanträde anmäls till fullmäktiges 
sekreterare. 

Om partiets samtliga ersättare i valkretsen är förhindrade att 
inställa sig till sammanträde eller att vidare delta i sammanträde, 
inträder ersättare som har utsetts för partiet i annan valkrets. 
Därvid har ersättare, som har utsetts i valkrets där partiets röstetal 
är högst, företräde. 

Vad som sagts om ledamot gäller även ersättare, som redan 
kallats till tjänstgöring i stället för ledamot. 

Om ledamot eller tjänstgörande ersättare måste lämna 
sammanträdet ska detta anmälas till presidiet dit också 
voteringsdosan återlämnas. 

Om ledamot uteblir från sammanträde utan att i förväg ha anmält 
hinder eller uppstår hinder för ledamot eller tjänstgörande 
ersättare under pågående sammanträde, inträder på ordförandens 
anmodan i ledamotens ställe ersättare från samma parti , som är 
närvarande vid sammanträdet och står i tur att tjänstgöra eller är 
behörig att tjänstgöra. Tillträdande ersättare anmäler sin ankomst 
till presidiet och får där voteringsdosan . 

Partier med fler än 10 mandat i landstingsfullmäktige får ha 2 extra 
ersättare under fullmäktigesammanträdena som är disponibla för 
att tjänstgöra som ledamöter vid sammanträdet. Partier med högst 
10 mandat får ha 1 sådan ersättare. 

Ledamot eller ersättare bör ej inträda i tjänstgöring under 
pågående handläggning av ett ärende. 

Kungörelse om fullmäktigesammanträde 

11 § 

Kungörelse om fullmäktigesammanträde utfärdas av fullmäktiges 
ordförande enligt bestämmelserna i 5 kap 8 §kommunallagen. 
Kungörelsen ska senast sju dagar före sammanträdesdagen 

- anslås på landstingets anslagstavla och på Landstinget 
Dalarnas hemsida. 
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- lämnas till varje ledamot och varje ersättare genom utskick via 
posten eller på annat tillförlitligt sätt. De ledamöter och 
ersättare som medgivit det, får utskicket endast tillgängligt via 
Landstingets hemsida. 

Uppgift om tid och plats för ett sammanträde ska också enligt 
5 kap 10 § kommunallagen 

- införas i följande ortstidningar; Dalarnas Tidningar. Dala: 
Demokraten och , Falu Kuriren, Borlänge Tidning, Dalabygden, 
Mora Tidning, Nya Ludvika Tidning, Södra Dalarnas Tidning 
samt-Avesta Tidning. 

Beträffande brådskande ärenden som avses i 5 kap 11 § 
kommunallagen ska kungörelsen 

- senast vardagen närmast före sammanträdesdagen anslås på 
landstingets anslagstavla samt 

- lämnas till varje ledamot och varje ersättare så, att den kan 
antas nå dem senast vardagen närmast före 
sammanträdesdagen. 

Om undantag från kravet på kungörelse stadgas i 5 kap 40 § 
kommunallagen. 

Ärenden och handlingar till fullmäktigesammanträde 

12 § 

Ärende som enligt 5 kap 23 § första stycket kommunallagen ska 
upptas till beslut av fullmäktige ska vara skriftligt och ha 
registrerats i landstingets diarium. Landstingsstyrelsen beslutar, i 
samråd med fullmäktiges ordförande, när ärende ska behandlas 
vid fullmäktigesammanträde. 

Om beredning av ärende inklusive motion finns bestämmelser i 5 
kap 26-35 §§ kommunallagen. 

13 § 

Fullmäktiges ordförande anger i föredragningslista de ärenden 
som ska behandlas vid fullmäktigesammanträde. Som bilagor till 
föredragningslistan fogas samtliga handlingar i enligt 5 kap 23 § 
första stycket kommunallagen väckt ärende, som ska behandlas 
vid sammanträdet, jämte de beredningsbeslut och övriga 
yttranden som avses i 5 kap 26-28 §§kommunallagen. 

Föredragningslista med bilagor ska, samtidigt med kungörelse 
enligt 11 § första stycket, lämnas till varje fullmäktigeledamot och 
till varje ersättare. Motsvarande gäller om komplettering enligt 11 § 
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andra stycket. Har handlingarna i ärende enligt första stycket 
särskilt stor omfattning eller är på annat sätt svåra att mångfaldiga 
får som bilaga till föredragningslistan i stället intagas en 
sammanfattning av ärendet eller särtryck utsändas till de berörda. 

Representanter för massmedia ska få fullmäktiges handlingar i 
samband med kungörelsen. 

Föredragningslistan utan bilagor anslås på landstingets 
anslagstavla i anslutning till kungörelse om 
fullmäktigesammanträde. Härutöver ska föredragningslistan eller 
delar av den jämte kungörelse införas i de media som avses i 11 § 
första stycket. Motsvarande gäller i tillämpliga delar om 
komplettering enligt 11 §andra stycket. 

I sammanträdeslokalen ska under hela sammanträdet finnas 
fullständig föredragningslista över alla ärenden som ska 
behandlas vid sammanträdet. Handlingarna i varje ärende ska 
finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen under 
sammanträdet. 
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SÄRSKILDA BESTÄMMELSER 

Motion 

14 § 

Motion ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller 
flera fu llmäktigeledamöter. 

Motioner får bara innehålla förslag som ligger inom Landstingets 
kompetensområde att besluta om. Enligt 2 kap kommunallagen får 
landsting själv ha hand om sådana angelägenheter av allmänt 
intresse som har anknytning till landstingets område eller dess 
medlemmar och som inte ska handhas enbart av staten, en 
kommun, ett annat landsting eller någon annan. Landsting ska 
behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för 
något annat. 

Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion. Undantag 
från denna regel gäller för s k programmotioner, som 
undertecknas av minst tre ledamöter och som är avsedda att i ett 
sammanhang deklarera en fullmäktigegrupps ståndpunkter i olika 
frågor. 

Motion väcks genom att inges till landstingets diarium. Vid 
nästkommande fullmäktigesammanträde får motionären eller - då 
flera ledamöter väckt en gemensam motion - en företrädare för 
dessa presentera motionen. För att en sådan presentation ska få 
äga rum måste motionen ha inlämnats till landstingets diarium 
senast före kl 8.30 fem arbetsdagar före sammanträdet samt ha 
godkänts av fullmäktige enligt 15 §. 

Obesvarade motioner ska anmälas vid varje 
fullmäktigesammanträde. Särskild anmälan ska ske enligt 5 kap 
33 § kommunallagen om beredningen av en motion inte har 
avslutats inom ett år från det att den väcktes. 

15 § 

Innan motion får presenteras eller handläggas, ska fullmäktige 
godkänna att den uppfyller kriterierna för att få framställas enligt 
14 §. 

Godkänd motion ska besvaras inom ett år från det att den väcktes, 
om inte särskilda skäl förhindrar detta. 
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16 § 

Interpellationer ska enligt 5 kap 49-50 §§kommunallagen avse 
ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds eller en 
fullmäktigeberednings handläggning. De får dock inte avse 
ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. 
Interpellationer bör endast ställas i angelägenheter av större 
intresse för landstinget. De ska ha ett bestämt innehåll och vara 
försedda med motivering. 

Interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av 
en ledamot. 

Den ska inlämnas till landstingets diarium senast kl 8.30 fem 
arbetsdagar före fullmäktigesammanträdet. Dispens från denna 
tidsfrist kan meddelas av Landstingsstyrelsens ordförande. 

Interpellation får riktas till landstingsråd eller ordföranden i någon 
av landstingets nämnder. Fullmäktiges sekreterare ska tillse att 
interpellationen tillställs varje fullmäktigeledamot och 
tjänstgörande ersättare samt den till vilken interpellation är riktad, 
om denne inte är ledamot. 

Ersättare får inge interpellation endast till fullmäktige
sammanträde vid vilket ersättaren ska tjänstgöra som ledamot. 

17 § 

Om fullmäktige beslutar att interpellation får framställas bör den 
besvaras under det fullmäktigesammanträde till vilket den 
framställts. Ordföranden meddelar när svar kommer att lämnas. 

Ordförande eller landstingsråd till vilken interpellation ställts får 
överlämna interpellation att besvaras av 

1. ledamot av landstingsstyrelsen eller annan nämnd, som på 
grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att 
besvara interpellationen eller enligt 5 kap 53 § 
kommunallagen 

2. en av fullmäktige utsedd ledamot i styrelsen för en av 
landstinget Dalarna bildad stiftelse eller 

3. ordföranden för direktionen i Region Dalarna. 

I debatt med anledning av svar på interpellation får varje 
tjänstgörande ledamot delta. 

9 



Fråga 
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Ersättare som under tjänstgöring vid fullmäktigesammanträde 
inlämnat interpellation får delta i överläggning med anledning av 
svar på interpellationen även om denne inte tjänstgör vid den 
tidpunkt svaret lämnas. 

18 § 

För att inhämta upplysningar får ledamöterna ställa frågor enligt 5 
kap 54-55 §§kommunallagen. Liksom för interpellationer gäller att 
frågor ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds eller 
en fullmäktigeberednings handläggning. De får inte heller avse 
ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. En fråga 
ska ha ett bestämt innehåll och får vara försedd med en kort 
inledande förklaring. 

En fråga ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en 
ledamot. Den ska inlämnas till landstingets diarium senast före 
kl 8.30 två arbetsdagar före fullmäktigesammanträde. Dispens från 
denna tidsfrist kan meddelas av Landstingsstyrelsens ordförande. 

En fråga ska kunna besvaras mycket kortfattat, exempelvis genom 
att svara "ja" eller "nej" eller genom att ange ett namn eller 
tidpunkt. Fullmäktiges ordförande avgör om en som "fråga" ingiven 
skrivelse ska anses utgöra en fråga enligt denna bestämmelse. 

Fråga får riktas till landstingsråd eller ordföranden i någon av 
landstingets nämnder. 

Ersättare får inge fråga endast till fullmäktigesammanträde vid 
vilket denne ska tjänstgöra som ledamot. 

19 § 

Om fullmäktige beslutar att fråga får framställas bör den besvaras 
under det fullmäktigesammanträde till vilket den framställts. 

Vid svar på fråga får endast den ledamot eller ersättare som 
framställt frågan och den som lämnar svaret delta i 
överläggningen. 

Bestämmelserna i 17 § andra och fjärde styckena äger 
motsvarande tillämpning beträffande fråga. 
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Fullmäktigesammanträde 

Upprop 

20 § 

Vid fullmäktigsammanträdets början verkställer ordföranden 
upprop av samtliga tjänstgörande ledamöter och ersättare. 
Härutöver verkställs upprop i början av varje ny 
sammanträdesdag , vid fortsatt sammanträde eller när fullmäktiges 
ordförande anser att det behövs. 

Förteckning över ledamöter och tjänstgörande ersättare ska finnas 
vid varje fullmäktigesammanträde. 

Ordföranden och presidiums-kap 

21 § 
Ar då fullmäktigeval äger rum i hela landet, väljer det nyvalda 
fullmäktige bland ledamöterna vid sitt första sammanträdet bland 
ledamöterna i november för löpande mandatperiod ett presidium 
bestående av ordförande samt en förste och en andre vice 
ordförande. Presidiet ska fullgöra uppgifter som företrädare för 
fullmäktigeförsamlingen och får besluta gällande ordningsregler. 
utveckling och utbildning som avser fullmäktige samt samverka 
med externa aktörer. 

Till dess presidievalen har förrättats ska den ledamot som varit 
ordinarie ledamot längst tid (ålderspresidenten) vara ordförande 
eller, om två eller flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid, den 
äldste av dem. 

Om ordföranden och vice ordförandena samtidigt är förhindrade 
att inställa sig till fullmäktigesammanträde utövas 
ordförandeskapet av ålderspresidenten tills fullmäktige utser 
annan ledamot att för tillfället föra ordet. 

Avgår ordföranden, förste eller andre vice ordföranden som 
fullmäktigeledamot eller från sin presidiepost, bör fullmäktige så 
snart som möjligt välja annan ledamot i dennes ställe för 
återstående tid av presidieuppdraget. 

Protokollsjusterare I röstsammanräknare 

22 § 

Fullmäktige utser vid varje fullmäktigesammanträde två ledamöter 
eller tjänstgörande ersättare att jämte fullmäktiges ordförande 
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Sekreterare 

Beslutsordning 
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justera fullmäktigesammanträdets protokoll samt i förekommande 
fall biträda ordföranden och sekreteraren vid röstsammanräkning. 

Om justering finns föreskrifter i 38-39 §§. 

23 § 

Administrativ chef utser, efter samråd med fullmäktiges presidium, 
sekreteraren i fullmäktige. Vid hinder för sekreteraren utser 
administrativ chef annan sekreterare för sammanträdet eller del av 
sammanträdet. 

Sekreteraren skriver fullmäktiges protokoll, ombesörjer 
expediering av fullmäktiges beslut och fullgör i övrigt de 
arbetsuppgifter som framgår av direktiv eller arbetsordning. 

24 § 

Ärenden upptas till behandl ing i den ordning de uppförts på den 
fullständiga föredragningslistan enligt 13 §fjärde stycket, om inte 
fullmäktige beslutar annat. 

Ärende som av särskilt skäl inte uppförts på den fullständiga 
föredragningslistan upptas till behandling i den ordning 
fullmäktiges ordförande bestämmer. 

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende 
under ett sammanträde för att återuppta det senare under 
sammanträdet. 

Val av landstingets revisorer jämte ersättare ska ske före val till 
styrelsen/nämnder. 

Närvaro- och yttranderätt 

25 § 

Fullmäktigeledamot och tjänstgörande ersättare har, med den 
begränsning som framgår av 19 §andra stycket och 28 § , 

yttranderätt i alla ärenden som behandlas vid 
fullmäktigesammanträde. 

Rätt att delta i fullmäktiges överläggningar men ej i besluten har 
även : 

1. ordförande eller vice ordförande i landstingsstyrelsen 
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Yrkanden 
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2. ordförande eller vice ordförande i annan nämnd eller 
beredning vid allmänpolitisk debatt, vid handläggning av 
ärende som har beretts av nämnden eller beredningen och 
vid besvarande av interpellation som har framställts till 
ordföranden i nämnden eller beredningen 

3. landstingsråd eller oppositionsråd som ej är ledamot i 
fullmäktige. 

4. ledamot i landstingsstyrelsen och annan nämnd och sådan 
av fullmäktige utsedd ledamot i styrelse för kommunala 
företag som avses i 3 kap 17 och 18 §§ kommunallagen samt 
ordföranden i direktionen för Region Dalarna vid besvarande 
av interpellation och fråga som enligt 5 kap 53 och 54 §§ 
kommunallagen har överlämnats för att besvaras (Se 24 § 
andra stycket.) 

5. revisor hos landstinget vid behandling av revisionsberättelsen 
samt ärende som berör revisorernas egen förvaltning 

6. i den mån fullmäktige beslutar det, annan ledamot eller 
ersättare i landstingsstyrelsen, annan nämnd eller beredning 
samt 

7 landstingsdirektör, biträdande landstingsdirektör och 
chefsjurist om fullmäktige vid ett visst sammanträde enhälligt 
beslutar det. Chefsjuristen får även yttra sig om lagligheten 
av allt som förekommer vid sammanträdet. 

I övrigt se 5 kap 20 b §, 5 kap 22 §samt 8 kap 20 § 
kommunallagen. Den som kallats enligt 5 kap får meddela de 
upplysningar som begärs och har i övrigt endast yttranderätt som 
direkt avser upplysningarna i den ordning fullmäktiges ordförande 
bestämmer. 

26 § 

Framställda yrkanden kan vara materiella eller formella. Materiella 
yrkanden kan avse bifall till, avslag på eller ändring i 
beredningsorganets förslag. Formella yrkanden kan t ex avse 
bordläggning eller återremiss. 

När fullmäktige förklarat överläggningen i ett ärende avslutad går 
ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under 
överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats rätt. 

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter 
får inte något yrkande ändras eller återtas om inte fullmäktige 
beslutar medge det enhälligt. 
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Jäv 

Debattregler 
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Yrkanden som framförs i debatten ska avges skriftligt om 
fullmäktiges ordförande anser att det behövs. 

27 § 

Om jäv finns bestämmelser i 5 kap 20 § respektive 9 kap 4 § 
kommunallagen. 

28 § 

Talare får ordet i den ordning de anmäler sig med undantag av att 
ordföranden kan medge replik maximerad till två inlägg om 
vardera högst två minuter. Replik tillåts bara om ledamot 
apostroferas med namn eller partibeteckning. Replik ska begäras i 
omedelbar anslutning till anförandet. 

Inför varje fullmäktigesammanträde kan fullmäktiges ordförande, 
tillsammans med gruppledarna, överenskomma om regler för 
debattordningen. 

Om inte något annat överenskommits gäller följande: 

1. Huvudregel - 5 minuter för första anförandet, 3 minuter för 
följande anföranden 

Som huvudregel gäller att ledamöterna i varje ärende kan begära 
ordet för ett första anförande om maximalt 5 minuter. För de därpå 
följande anförandena gäller en tidsbegränsning om maximalt 3 
minuter. Efter varje anförande, d v s oavsett om det är ett första 
eller senare anförande, finns möjlighet till ett replikskifte enligt 
första stycket. Dessa talarregler gäller också i tillämpliga delar när 
fullmäktige behandlar interpellationer och frågor. 

2. Undantag - särskilda debatter 

Vid särskilda debatter om t ex budget, mål och ramar, 
årsredovisning m.m. gäller en särskild talarordning. Debatten 
inleds med anföranden av en representant för varje parti 
(gruppledare eller annan av partiet utsedd ledamot) . Talartiden 
dem emellan fördelas så att Landstingsstyrelsens ordförande får 
tala i maximalt 12 minuter, övriga i maximalt 6 minuter. Varje 
deltagare i den debatten få r dessutom rätt till 2 repliker om 2 
minuter att fritt disponera under gruppledar-debatten . Efter det att 
gruppledardebatten avslutats träder huvudregeln in för den 
fortsatta debatten 
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Presidiet avgör för vilka ärenden den särskilda debattordningen 
ska tillämpas. 

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte 
efter tillsägelse av ordföranden rättar sig får ordföranden avbryta 
anförandet. I övrigt får ingen avbryta en talare under pågående 
anförande. 

Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och ej rättar 
sig efter tillsägelse (5 kap 39 §andra stycket kommunallagen). 

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra får 
sammanträdet upplösas. 

Revisionsanmärkning 

29 § 

Omröstning 

Om inhämtande av förklaringar över anmärkningar som har 
framställts i revisionsberättelsen finns bestämmelser i 5 kap 31 § 
kommunallagen. Om fullmäktige inte beslutar något annat 
bestämmer ordföranden i vilken ordning sådana förklaringar ska 
inhämtas. 

30 § 

Begärs omröstning enligt 5 kap 42-44 §§ kommunallagen ska den 
genast verkställas. Om någon ledamot eller tjänstgörande 
ersättare begär det, ska voteringsproposition vara skriftlig, justerad 
och tillgänglig för ledamöterna före omröstningen . 

31 § 
Som regel användes elektronisk voteringsutrustning. Instruktion 
för användning av denna utdelas till samtliga ledamöter och 
tjänstgörande ersättare vid varje fullmäktigesammanträde. 

Ordföranden avger alltid sin röst sist. 

32 § 

Om voteringsutrustning inte kan användas, verkställs upprop och 
avges röster enligt den förteckning över de röstberättigade, som 
omnämns i 18 §andra stycket. När uppropet är verkställt är 
omröstningen avslutad vilket ordföranden befäster med klubbslag. 
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Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon 
ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget. 
Härefter sker röstsammanräkning. 

Om särskild röstsammanräknare stadgas i 2G~ §. 

Leder röstsammanräkningen vid öppen omröstning till oenighet 
om omröstningens resultat, ska ny omröstning genast verkställas. 

33 § 

Vid val verkställs sluten omröstning . Valsedel ska uppta så många 
namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten. 
Valsedel är ogiltig 

- om den upptar namn på någon som inte är valbar 

- om den upptar flera eller färre namn än det antal personer 
som ska väljas 

- om den upptar namn som inte klart utvisar vem som avses 
eller 

- om den i övrigt inte uppfyller vad som här föreskrivits om 
valsedel 

Om proportionellt val finns bestämmelser i 5 kap 46 och 48 §§ 
kommunallagen med hänvisning till lagen om proportionellt valsätt 
(SFS 1992:339). 

Valsedlar ska i tillräckligt antal finnas tillgängliga i sammanträdes
lokalen under hela den tid fullmäktigesammanträdet pågår. 

34 § 

Anteckningslistor från öppen omröstning och avlämnade valsedlar 
ska förvaras på betryggande sätt till dess protokollförda beslut 
vunnit laga kraft. 
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Beslutsregler 

35 § 

Om beslut finns bestämmelser i 5 kap 40-45 §§kommunallagen. 

Bordläggning och återremiss 

36 § 

Om bordläggning och återremiss finns bestämmelser i 5 kap 36-37 
§§ kommunallagen. 

Dokumentation och offentliggörande 

Protokoll , reservation och "särskilt yttrande" 

37 § 

Justering 

Om protokoll och reservation till protokollet finns bestämmelser i 5 
kap 57-62 §§ och 4 kap 22 § kommunallagen. Skriftlig reservation 
ska lämnas till sekreteraren senast före justering. 

Beträffande "särskilt yttrande" till protokoll gäller i tillämpliga delar 
vad som stadgas om reservation. I nämndernas allmänna 
bestämmelser 8 §definieras begreppen "reservation", "särskilt 
yttrande" och "protokollsanteckning". 

En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska 
anmäla detta till ordföranden , innan ordföranden ställer förslag 
under proposition. En ledamot som inte har gjort en sådan 
anmälan anses ha deltagit i beslutet, om fullmäktige fattar det med 
acklamation. 

38 § 

Har flera ordföranden tjänstgjort vid fullmäktigesammanträdet, 
justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som avser de 
delar av sammanträdet som de lett förhandlingarna. Justering 
sker, förutom genom namnteckning på därför avsedd plats, genom 
signum på varje sida av protokollet.:_ samt därtill hörande bilagor. 
Om protokollsjusterare finns föreskrifter i 20 §. 

Ordföranden tillkännager tid och plats för justering. 

Justering som verkställs av fullmäktige sker genom godkännande 
sedan protokollstexten upplästs eller på annat sätt delgivits 
fullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare. 
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Omedelbar justering 

39 § 

Tillkännagivande 

Omedelbar justering innebär att paragrafen ska vara utskriven och 
justerad av ordföranden och justerarna vid sammanträdet. 
Eventuell reservation i ärendet ska i sådant fall avlämnas under 
sammanträdesdagen . 

40 § 

Tillkännagivande av justering enligt 5 kap 62 § tredje stycket 
kommunallagen ska ske i de tidningar som avses i 11 § i denna 
arbetsordning. 

Expediering av protokollsutdrag ochfullmäktiges skrivelser 

41 § 

Arkivvård 

Fullmäktiges sekreterare ska tillse att utdrag ur fullmäktiges 
protokoll tillställs dem som är berörda av i protokollet intagna 
beslut. 

Från fullmäktige utgående skrivelser upprättas och kontrasigneras 
av fullmäktiges sekreterare och undertecknas av fullmäktiges 
ordförande. 

42 § 

För vården av fullmäktiges arkiv gäller av fullmäktige fastställt 
arkivreglemente. 
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LF 

43 § 

Landstinget får enligt 2 kap 9-1 Gjl §§kommunallagen ge 
ekonomiskt bidrag till de politiska partier som är representerade i 
fullmäktige för att stärka partiernas ställning i den kommunala 
demokratin (partistöd). 

Fullmäktige ska bestämma om partistödets omfattning och 
formerna för det. Endast mandat för vilket en vald ledamot är 
fastställd enligt 14 kap. val lagen (2005:837) ska beaktas vid 
fördelningen av partistödet. Stödet får inte utformas så att det 
otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti. 

44 § 

Partistöd utgår i form av ekonomiskt stöd sk grundstöd och 
mandatbundet stöd.:. samt i form av tillgång till ledningskontorets 
sammanträdeslokaler och administrativ service från 
ledningskontoret. Summan av det kontanta partistödet fastställs i 
samband med fullmäktiges budgetmöte i november året före med 
angivande av vad som utgör mandatbundet stöd respektive 
grundstöd. Utbetalning av grundstödet sker i början av varje 
kalenderår. 

Mandatbundet stöd 

Grund stöd 

45 § 

Det mandatbundna stödet utgår i form av kontant bidrag för varje 
år och mandat. med belopp som fastställs i samband med 
fullmäktiges budgetmöte i november året före. Utbetalning av det 
mandatbundna stödet sker två gånger per år och endast under 
förutsättning att mandaten har varit bemannade i 
landstingsfullmäktige under det halvår som föregått 
utbetalningstillfället. 

Grundstödet utgår i form av tillgång till politiska sekreterare enligt 
4 kap 30 32 §§ kommunallagen. De politiska sekreterarna får inte 
anställas för längre tid än t.o.m. mandatperiodens utgång. 

Politiska sekreterare ska vara anställda på minst 4 0 % av en 
heltidstjänst. De politiska sekreterarna är anställda av landstinget 
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och ska erhålla kontorsrum och övriga s k OH resurser i 
förhållande till deras tjänstgöringsgrad . 

Fullmäktige ska efter allmänna val fastställa hur stor den 
sammanlagda tjänstgöringsgraden ska vara för de politiska 
sekreterarna under mandatperioden. Mellan de partier som ingår i 
den politiska majoriteten och de partier som ingår i oppositionen 
fördelas tillgången till politiska sekreterare. Partierna fördelar 
därefter tiden för anställning av politiska sekreterare inbördes på 
det sätt som partierna kommer överens om. 

För mandatperioden 2011 2014 inrättas 6 tjänster som politisk 
sekreterare fördelade så att majoritetspartierna disponerar 2,5 
tjänster och oppositionspartierna disponerar 3,5 tjänster. 
Fördelningen av dessa tjänster överenskommes därefter mellan 
företrädarna för de politiska partierna. 

Tillgång till sammanträdeslokaler och administrativ service 

4+§ § 

Grundstöd utgår dels som en del (lägst 10 %) av det kontanta 
partistödet. Dels utgår det till samtliga partier som är 
representerade i fullmäktige i form av tTillgång till 
sammanträdeslokaler.l teknisk utrustning och administrativ service 
från ledningskontoret sker enligt Ge-gällande rutiner inom central 
förvaltning .som gäller på ledningskontoret. 

Redovisning av partistöd 

~ 

Ett parti som mottar partistöd ska årligen lämna en skriftlig 
redovisning som visar att partistödet har använts för att stärka 
partiets ställning i den kommunala demokratin. Redovisningen ska 
avse perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige 
senast den 30 juni året efter. En av partiet utsedd särskild 
granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild 
av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport 
över granskningen ska bifogas redovisningen. Ett parti som inte 
fullgör sin redovisningsskyldighet har inte rätt till mandatbundet 
partistöd avseende det andra halvåret. Därefter har inte partiet rätt 
till mandatbundet partistöd förrän vid utbetalningstillfället som 
infaller efter det att redovisningsskyldigheten är fullgjord . 

Landstingsstyrelsen fastställer de rutiner som ska gälla för 
partiernas redovisning av partistödet. 
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LANDSTINGSSTYRELSENS REGLEMENTE 

Fastställt av fullmäktige§ .:i-gJXJ4-Q14. 

Detta reglemente gäller fr.o.m. den -1-20 januari oktober 201 -1-1. 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

Landstingsstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av 
landstingets angelägenheter och har det övergripande ansvaret 
över övriga nämnders verksamhet. 

Landstingsstyrelsen är överordnad följande övriga nämnder: 

- fastighetsnämnd 

- kultur- och bildningsnämnd 

- servicenämnd 

- tandvårdsnämnd 

Reglementet gäller också i tillämpliga delar för landstings
styrelsens utskott och beredningar, om inte annat anges. 

Ordföranden och presidieutskott 

1 § 
Fullmäktige väljer ledamöterna i styrelsen och bland dem, en 
ordförande, en 1 :a vice ordförande och en 2:a vice ordförande. 

Dessa utgör styrelsens presidium och ska, förutom att bereda 
styrelsens sammanträden, utgöra politiskt personalorgan . 
Styrelsen kan delegera beslutsrätt till presidiet som utgör ett 
särskilt utskott. 

Vid samtidigt förfall för ordföranden och vice ordförandena samt 
vid längre hinder för ordföranden under tjänstgöringsperioden 
tillämpas bestämmelserna i 21 §fullmäktiges arbetsordning . 

Ordföranden ansvarar för att styrelsen känner till innehållet i 
detta reglemente, att den har nödvändig kunskap om de 
övriga bestämmelser som reglerar styrelsens verksamhet 
samt kännedom om landstingets organisation . 
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Sammanträden 
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2§ 

Styrelsen ska för varje kalenderår upprätta en plan över sina 
sammanträden och beredningarna till dessa. Utöver de samman
träden som intagits i planen ska sammanträde enligt 6 kap 18 § 
andra stycket kommunallagen hållas när minst en tredjedel av 
ledamöterna begär det eller ordföranden anser att det behövs. 

Styrelsen får besluta att dess sammanträden generellt eller 
för visst möte ska ske på distans enligt 6 kap 32 § 
kommunallagen under förutsättning att det sker i lokaler där 
landstinget kan garantera att kraven i 5 kap 38 a § 
kommunallagen är uppfyllda. Om styrelsen har beslutat om 
offentliga sammanträden enligt 5 § krävs också att 
möjligheten för allmänheten att ta del av sammanträdet är 
tillgodosedd. 

3§ 

Den enligt 2 § upprättade planen ska lämnas till styrelsens 
ledamöter och ersättare. Planen publiceras på Landstingets 
hemsida på Internet. 

Planen utgör kallelse till sammanträdena. 

Föredragningslista och handlingar i de ärenden som ska 
behandlas på sammanträde bör lämnas till berörda en vecka före 
sammanträdet. Styrelsens handlingar publiceras också på 
Landstingets hemsida på Internet. 

4§ 

Beträffande ersättares tjänstgöring gäller i tillämpliga delar 
motsvarande bestämmelser i 10 §fullmäktiges arbetsordning. 

Landstingsfullmäktige beslutar i början av varje mandatperiod om 
en inbördes ordning mellan partierna för varje parti för det fall en 
partiersättare saknas. Ersättare kallas i sådana fall enligt denna 
ordning. 

Dessutom gäller: 

• en ledamot har alltid rätt att tjänstgöra även om en ersättare 
har trätt in i ledamotens ställe. 
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• en ersättare som har börjat tjänstgöra har normalt företräde 
oberoende av turordningen bland ersättarna. Om 
styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får dock 
en ersättare som står före i turordningen och som inställer sig 
under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare 
som kommer längre ner i ordningen. 

5§ 

Av 6 kap 19 a §kommunallagen framgår att en nämnds 
sammanträden ska hållas inom stängda dörrar. Styrelsen får dock 
besluta att sammanträdet ska vara offentligt och på vilket sätt 
allmänheten ska få tillträde till eller möjlighet att via media kunna 
ta del av sammanträdet. Sådant beslut fattas med enkel majoritet. 

Styrelsens sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda 
dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det 
förekommer uppgifter som omfattas av sekretess. 

Rätt att närvara vid styrelsens sammanträden samt att delta i 
överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet 
tillkommer, förutom ledamot och tjänstgörande ersättare, 

1. icke tjänstgörande ersättare 
2. landstingsdirektör 
3. biträdande landstingsdirektör 

Rätt att närvara vid styrelsens sammanträden och att delta i dess 
överläggningar tillkommer dessutom 

4. fullmäktiges ordförande 
5. landstingsråd och oppositionsråd 
6. politiska sekreterare 
7. ekonomidirektör 
8. personaldirektör 
9. företrädare för kommunikationsenheten 

6§ 

Förtroendevald, tjänsteman hos landstinget eller särskild 
sakkunnig, utöver stadgande i 5 §ovan, kallas efter beslut av 
styrelsen. 

Styrelsen beslutar om den som särskilt kallats till sammanträdet 
ska få delta i överläggningarna. 
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7§ 

Ordföranden beslutar om formerna för beredning samt om 
föredragning av ärenden vid styrelsens sammanträden. 

8§ 

Om hur ärenden avgörs och protokoll utformas finns 
bestämmelser i 6 kap 28-30 §§ kommunallagen. 

Beträffande särskilt yttrande till protokoll gäller i tillämpliga delar 
vad som stadgas om reservation i 4 kap 22 § kommunallagen. 

Med reservation avses en anmälan om att en ledamot, som deltar 
i ett beslut, inte håller med om beslutet. Reservation ska alltid 
anges i protokollet enligt 5 kap 59 § kommunallagen. En 
reservation har rättsverkningar och kan vara såväl skriftlig som 
muntlig. 

Särskilt yttrande benämns "skriftlig reservation" i Landstings
fullmäktiges arbetsordning 37 § och utgör motivering till en 
avvikande mening eller ett förtydligande av en ståndpunkt i 
samband med en reservation från en ledamot eller tjänstgörande 
ersättare. önskar en ledamot motivera eller utveckla sin 
reservation krävs ett särskilt yttrande som ska vara skriftligt, 
undertecknat av reservanten och lämnat till sekreteraren senast 
före justering av protokollet. En ledamot som reserverar sig har 
alltid rätt att lämna ett sådant särskilt yttrande. 

Protokollsanteckning kan innehålla kommentarer till protokollet 
från såväl ledamöter, ersättare som tjänstemän av flera olika 
anledningar. När en protokollsanteckning härrör från en ledamot 
utgör det en svagare markering än en reservation och kan också 
göras av andra än dem som är röstberättigade för att markera en 
ståndpunkt. En protokollsanteckning kan fogas som bilaga till 
protokollet eller anges muntligt och skrivas in i protokollet av 
sekreteraren. Eftersom protokollet förs på ordförandens ansvar 
avgör ordföranden om en protokollsanteckning ska få göras. 

Styrelsen utser för varje sammanträde en ledamot eller 
tjänstgörande ersättare att jämte tjänstgörande ordförande justera 
styrelsens protokoll. Justering sker, förutom genom namnteckning 
på därför avsedd plats, genom signum på varje sida av protokollet. 
Protokoll ska justeras senast fjorton dagar efter sammanträdet. 
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9§ 

Landstingsstyrelsens sekreterare ska se till att utdrag ur styrelsens 
justerade protokoll tillställs dem som är berörda av i protokollet 
intagna beslut. Justerat protokoll ska tillställas styrelsens 
ledamöter och ersättare, politiska sekreterare samt revisionen 
enligt dess närmare bestämmande. Justerade protokoll ska 
dessutom finnas tillgängliga på Landstingets hemsida på internet. 

Övriga bestämmelser 

Delegering 

Vidaredelegering 

10 § 

Styrelsen får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare i 
styrelsen eller åt en anställd hos landstinget att på styrelsens 
vägnar besluta i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, 
dock inte i de fall som avses i 6 kap 34 § kommunallagen. 

Beslut som fattats med stöd av uppdraget ska anmälas till 
styrelsen som bestämmer i vilken ordning detta ska ske. 

Om delegering till anställd i övrigt finns dessutom stadgande i 6 
kap 38 § kommunallagen. 

Om delegering vid brådskande ärenden finns stadgande i 6 kap 36 
§ kommunallagen. 

Beslut som fattats med stöd av uppdrag enligt delegering får inte 
återkallas eller ändras av den som lämnat uppdraget. 

Ärende av principiell eller i övrigt av större betydelse ska avgöras 
av styrelsen. 

11 § 

Om styrelsen uppdrar åt landstingsdirektören att fatta beslut, får 
styrelsen överlåta åt landstingsdirektören att i sin tur uppdra åt 
annan anställd inom landstinget att besluta istället. Sådana beslut 
ska anmälas till landstingsdirektören som vidareanmäler detta till 
styrelsen. 
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Förhandling och information enligt medbestämmandelagen (MBL) 

12 § 

I ärenden där styrelsen ansvarar för beredningen och närmast har att 
fatta beslut åligger det styrelsen säkerställa att sådan förhandlings
och informationsskyldighet genomförs, som enligt lagen om 
medbestämmande i arbetslivet och medbestämmandeavtal, åligger 
landstinget som arbetsgivare. Sådan förhandling ska ske i god tid 
innan beslut tas. 

Medbestämmandeformer 

13 § 

Om partsammansatta organ, självförvaltningsorgan och 
närvarorätt för personalföreträdare stadgas i 7 kap 
kommunallagen. 

Budget- och verksamhetsansvar 

14 § 

Styrelsens arbete är reglerat i kommunallagen och i detta 
reglemente. Styrelsen ska också följa övriga gällande lagar och 
författningar, av landstinget träffade avtal samt av 
landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen fastställda 
styrdokument. 

Styrelsen ansvarar inför fullmäktige för att anvisad budgetram 
hålls och att landstingets verksamheter bedrivs utifrån de mål och 
riktlinjer som fullmäktige bestämt. Styrelsen ska utifrån 
budgetramen, mål och riktlinjer specificera och fastställa sin egen 
budget. 

Styrelsen utövar det övergripande arbetsgivaransvaret inom 
landstinget. 

Styrelsen ska i övrigt fullgöra vad fullmäktige ålägger styrelsen. 

Utifrån sitt övergripande uppdrag ska styrelsen tillse att intern 
kontroll och uppföljning inom landstingets verksamheter fungerar 
tillfredsställande. 

Styrelsen ansvarar för besvarande av remisser inom 
verksamhetsområdet samt remisser av övergripande eller principiell 
karaktär. 
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Personuppgiftsansvar, katastrofplanering och osäkra fordringar 

15 § 

Styrelsen (gäller ej utskott) är personuppgiftsansvarig enligt 
personuppgiftslagen (SFS 1998:204) inom sitt 
verksamhetsområde. 

Inom sitt verksamhetsområde svarar styrelsen för 
katastrofplanering och beredskaps- och säkerhetsfrågor samt 
efterlevnad av arbetsmiljölagens ålägganden. 

Styrelsen äger rätt att avskriva osäkra fordringar inom eget 
verksamhetsområde. 

Samarbete i samhället 

16 § 

Initiativrätt 

Resultatansvar 

För att styrelsen ska kunna fullgöra sin uppgift bör samarbete 
utvecklas med samhällsorgan, företag, organisationer och andra 
som har möjlighet att tillföra kunskap och erfarenhet. 

17 § 

Styrelsen får väcka de förslag hos landstingsfullmäktige, som är 
föranledda av verksamhetsansvaret enligt detta reglemente eller i 
fullmäktige fastställd verksamhetsplan samt är avsedda att främja 
verksamhetens utveckling i övrigt. 

18 § 

Styrelsen har resultatansvar för landstingets samtliga 
verksamheter och ska till fullmäktige avge rapporter om 
landstingets samlade verksamhet och ekonomi. 

Verksamhetsplanering 

19 § 

Styrelsen ansvarar för att verksamhetsplaner upprättas för 
landstingets förvaltningar i enlighet med beslutad 
planeringsprocess. 
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Jäv 

Arkiv 

LS 

2~Q § 

Om jäv finns bestämmelser i 6 kap 24-27 §§kommunallagen. 

2~1 § 

För vården av styrelsens arkiv gäller av fullmäktige fastställt 
arkivreglemente. 

Extraordinär händelse 

24~ § 

Vid en extraordinär händelse kan arbetsutskottet i egenskap av 
krisledningsnämnd enligt lagen (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap överta hela eller delar av 
verksamhetsområden från övriga nämnder. Vid övergång till 
krigsorganisation övertar arbetsutskottet de arbetsuppgifter som 
enligt reglemente åligger nämnden. 
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SÄRSKILDA BESTÄMMELSER 

Ledamöter och omröstningsregler 

2a~ § 

LS 

Landstingsstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare. 

Föreskrifterna i 30-34 §§fullmäktiges arbetsordning äger, bortsett 
från att elektronisk voteringsutrustning som regel inte används, 
motsvarande tillämpning för landstingsstyrelsen. 

Övergripande ansvar 

2+§ § 

Landstingsstyrelsen ska styra, utveckla och samordna 
förvaltningen av Landstinget Dalarnas angelägenheter och utöva 
kontroll över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha 
fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som 
landstinget helt eller delvis äger eller annars har intresse i och 
som avses i 3 kap 16-19a §§kommunallagen, främst vad gäller 
ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men 
också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för 
landstinget. Styrelsen ska vidare ha uppsikt över 
landstingskommunal verksamhet som bedrivs i sådana 
kommunalförbund som landstinget är medlem i. 

Styrelsen har planerings- och uppföljningsansvar för landstingets 
totala resursutnyttjande samt att olika verksamheter bedrivs 
effektivt och efter fastställda mål. I detta ansvar ingår att leda och 
samordna landstingets verksamhetsplanering. 

Styrelsen ansvarar för den landstingsövergripande ekonomiska 
förvaltningen, den landstingsövergripande personalplaneringen 
och de landstingsövergripande arbetsgivarfrågorna, det 
landstingsövergripande arbetsmiljöansvaret, det 
landstingsövergripande miljöarbetet samt landstingets centrala 
informationsverksamhet med dess informationskanaler. 

Styrelsen har det övergripande ansvaret för landstingets säkerhet 
som bl a omfattar patientsäkerhet, brandsäkerhet, IT-säkerhet och 
informationssäkerhet. 

Styrelsen ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på 
landstingets utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen 
ansvarar inom ramen för sina befogenheter för att möta och 
åtgärda problem som uppmärksammas genom 
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Driftsansvar 
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omvärldsbevakningen samt är skyldig att hos övriga nämnder, 
fullmäktige, andra myndigheter eller regeringen göra de 
framställningar som behövs för att påkalla deras insatser när 
åtgärder behövs som kräver resurser som inte styrelsen förfogar 
över. 

28§ § 

Landstingsstyrelsen utövar ledningen av landstingets hälso- och 
sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och 
patientsäkerhetslagen (2010:659) samt av den centrala 
förvaltningen enligt kommunallagen (1991 :900). 

Kris, beredskap och krig 

Krisledningsnämnd 

29Z § 

Arbetsutskottet utgör landstingets krisledningsnämnd. För 
utskottet i denna egenskap gäller lag (2006:544) om kommuners 
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap samt detta reglemente. 

I sin egenskap av krisledningsnämnd fullgör arbetsutskottet 
uppgifter under händelser i fredstid som avviker från det normala, 
innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig 
störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma 
insatser av landstinget. Utmärkande för en extraordinär händelse 
är att den kräver större insatser än vad som normalt planeras för 
krissituationer och att egna resurser inte räcker till. 

Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar 
av verksamhetsområden från övriga nämnder i landstinget i den 
utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära 
händelsens art och omfattning. 

Krisledningsnämnden får inrätta egna utskott efter behov. 
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Beredskapsnämnd 

~~§ 

LS 

Arbetsutskottet är också landstingets beredskapsnämnd. För 
styrelsen i denna egenskap gäller lag (1988:97) och förordning 
(1988:1215) om förfarandet hos kommunerna, 
förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krigsfara m.m. 
lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap och lag 
(1994: 1809) om totalförsvarsplikt samt detta reglemente. 

I sin egenskap av beredskapsnämnd åligger det arbetsutskottet att 
leda landstingets verksamhet i krig. 

Vid övergång till krigsorgan isation övertar arbetsutskottet de 
arbetsuppgifter som enligt arbetsordning och reglemente m.m. 
åligger övriga nämnder med undantag för patientnämnden som 
fortsätter sin verksamhet. 

Landstingets revisorer fortsätter verksamheten. 

Nämnder under landstingsstyrelsen 

*~§ 

För landstingets fastighetsförvaltning och lokalförsörjning, för 
landstingets kulturverksamhet och skolor, för landstingets 
serviceverksamhet samt för länets tandvård svarar under 
landstingsstyrelsen 

- fastighetsnämnd 

- kultur- och bildningsnämnd 

- servicenämnd 

- tandvårdsnämnd 

Fullmäktige har i särskilda reglementen angivit ramarna för varje 
nämnd. 
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Landstingsstyrelsens särskilda uppdrag 

Uppgifter 

32Q § 

Det åligger styrelsen särskilt att 

• bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av 
fullmäktige med undantag för landstingsrevisorernas 
revisionsberättelser, valärenden och i övrigt enligt stadgande i 
5 kap 29-32 §§ kommunallagen 

• anställa och entlediga landstingsdirektör och biträdande 
landstingsdirektör 

• vara chef för landstingsdirektören, som i sin tur är chef över 
bitr landstingsdirektören och landstingets förvaltningschefer 
utom för revisionschefen 

• utgöra landstingets personalmyndighet med övergripande 
ansvar i alla personalfrågor 

• utgöra landstingets arkivmyndighet 
• ansvara för förvaltningen av landstingets donationsstiftelser 
• se till att landstingets behov av försäkringsskydd är 

tillgodosett 
• utfärda förbindelser, uppta lån och ikläda landstinget borgen 

eller annan ansvarighet i enlighet med fullmäktiges beslut 
samt att ge riktlinjer för placering av landstingets medel 

• bevaka landstingets rätt vid bolags- och föreningsstämmor 
och andra sammanträden inom juridiska personer som 
landstinget helt eller delvis äger eller har intressen i 

• självt eller genom ombud föra landstingets talan i alla mål 
och ärenden i den mån detta inte på grund av lag, annan 
författning eller fullmäktiges beslut ankommer på annan, (Det 
gäller även mål där någon begärt laglighetsprövning av 
fullmäktiges beslut om inte fullmäktige beslutar att själv föra 
talan i målet) 

• svara för tolkning och tillämpning av rese- och 
arvodesreglementen samt pensionsreglemente för 
förtroendevalda 
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Beslutsbemynd iganden 

3~1 § 

Utskott 

Styrelsen får utan fullmäktiges särskilda bemyndigande: 

• motta gåvor och donationer till landstinget 
• utfärda föreskrifter om arbetsgivarens befogenheter i 

frågor som rör förhållandet mellan landstinget som 
arbetsgivare och dess arbetstagare 

• fastställa övergripande styrande dokument inom styrelsens 
och underställda nämnders verksamhetsområden 

• sluta avtal med utomstående part i den mån detta inte 
uppdragits åt annan nämnd 

• förrätta val av ledamöter och ersättare i kommitteer och 
samarbetsorgan samt utse representanter i organisationer och 
föreningar i den mån fullmäktige inte för särskilt fall bestämt 
annat 

• avge yttranden, som ankommer på landstinget, om yttrandet 
inte är av betydelse för den kommunala självstyrelsen , samt i 
de fall fastställd remisstid inte medger att yttrande behandlas 
av ordinarie fullmäktige även avge yttranden av nämnt slag 

• besluta om köp och försäljning av fastigheter samt om 
rivning av landstingsägda byggnader om värdet av 
egendomen uppgår till mer än sju prisbasbelopp. 

Ärende av principiell eller i övrigt av större betydelse ska avgöras 
av fullmäktige, även om det är att hänföra till någon av ovan 
angivna ärendegrupper. 

34~ § 

Landstingsstyrelsen ska ha ett enda utskott, ett arbetsutskott 
bestående av sju ledamöter och sju ersättare. 

3a~ § 

Landstingsfullmäktige väljer ledamöterna till 1.Landstingsstyrelsens 
väljer arbetsutskottet bland sina ledamöter i samband med 
styrelsens första sammanträde under mandatperioden . val av 
landstingsstyrelse. Utskottsledamöterna ska väijas bland 
landstingsstyrelsens ledamöter. Fullmäktige Styrelsen utser 
samtidigt en beredning till arbetsutskottet bestående av 
ordförande, 1 :a vice ordförande och 2:a vice ordförande. 
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Arbetsutskott 
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Arbetsutskottet ska bereda ärenden inför Landstingsstyrelsen, 
kunna besluta i ärenden som kräver snabba ställningstaganden 
och avlasta styrelsen beslutsärenden av löpande karaktär. 
Arbetsutskottet har ett särskilt ansvar för upphandlingsfrågor, 
E-hälsofrågor och för beredning och uppföljning av landstingets 
budget. 

Arbetsutskottet ska, om tiden medger det, bereda samtliga de 
ärenden inför Landstingsstyrelsen utom dem som inte är beredda 
av någon nämnd eller HälsovalsberedningeH. 

Ärendehantering som innebär att någon beredning inte har skett i 
annat politiskt organ före Landstingsstyrelsen, ska undvikas så 
långt det är möjligt. Arbetsutskottets beredning ska utmynna i 
förslag till beslut. 

Utskottet har rätt att besluta i ärenden av löpande eller 
förberedande karaktär enligt nedanstående förteckning. 

• Kvalitetsbedömningar av utredningar och förslag 

• Direktiv och tidsplanering 

• Utredningsuppdrag inom befintligt uppdrag/budget 

• Yttranden över remisser och JO-anmälningar 

• Undertecknande av ansökan om medel som inte innebär ett 
ekonomiskt åtagande utöver fastställd budget för Landstinget 
Dalarna 

• Fastställa regionalt eller nationellt utarbetade förslag som inte 
innebär ekonomiska åtaganden utöver fastställd budget för 
Landstinget Dalarna 

Arbetsutskottet ska också 

• tolka rese-, arvodes- och pensionsbestämmelserna och 
besluta om hur dessa ska tillämpas för förtroendevalda i 
enskilda fall 

• utöva det som åligger landstingsstyrelsen i dess egenskap av 
landstingets arkivmyndighet 

• besluta om landstingsövergripande investeringar och 
investeringar inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen och 
central förvaltning omfattande mellan 10 och 50 Mkr per objekt. 
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Utskottet får inte besluta i ärenden som enligt 6 Kap 34 § 
kommunallagen inte kan delegeras. 

Beredningar och råd 

Hälsovalsberedning 

38§ § 

I syfte att särskilja Landstingets beställarroll och ansvar för de 
villkor som ska gälla för samtliga vårdgivare inom primärvården 
från Landstingets produktionsansvar för den egna hälso- och 
sjukvården, ska det finnas en särskild hälsovalsberedning med 
uppgift att bereda hälsovalsfrågorna till Landstingsstyrelsen. 

Beredningen ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare. I 
beredningen ska finnas en ordförande och en vice ordförande. 

Hälsovalsberedningen ska planera och följa upp Landstingets 
genomförande av vårdvalsreformen. Beredningen ska föreslå de 
kriterier och regelsystem som krävs för att privata vårdgivare ska 
kunna etablera sig i länet på likartade villkor. Beredningen 
ansvarar också för de informationssatsningar som krävs för att 
informera befolkningen om vilket utbud av primärvård som finns i 
länet och hur man gör för att lista sig hos en vårdgivare. 

Hälsovalsberedningen ska ha initiativrätt till Landstingsstyrelsen, 
men inte egen beslutsrätt. Beredningen får därvid ta upp de frågor 
som uppdraget föranleder. 

Lokala hälso- och sjukvårdsberedningar 

3gz § 

För att tillvarata behovet av lokalt medborgarinflytande ska det 
finnas sex lokala beredningar till Landstingsstyrelsen. Deras 
geografiska områden ska motsvara valkretsarna. De ska i första 
hand bemannas med ledamöter eller ersättare från 
landstingsfullmäktige. 

Varje hälso- och sjukvårdsberedning ska bestå av sju ledamöter 
och sju ersättare. I beredningen ska finnas en ordförande, en 1 :a 
vice ordförande och en 2:a vice ordförande. 

De lokala hälso- och sjukvårdsberedningarna ska ha initiativrätt 
med möjlighet att ställa förslag till Landstingsstyrelsen, men har 
inte egen beslutanderätt. De kan också utgöra remissorgan för 
Landstingsstyrelsen i hälso- och sjukvårdsfrågor. 
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I den utsträckning en lokal hälso- och sjukvårdsberedning ställer 
förslag till Landstingsstyrelsen ansvarar den också för 
beredningen av ärendet. 

4G--~§ 

De lokala hälso- och sjukvårdsberedningarna ska följa 
utvecklingen av hälso- och sjukvården inom sina områden. 

Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt 

_• _ folkhälsofrågor rörande barn och unga 

• processer som involverar såväl olika delar av Landstingets 
hälso- och sjukvård som kommunala och privata vårdgivare 

De lokala hälso- och sjukvårdsberedningarna ska anordna 
offentliga möten för att ta ti llvarata medborgarnas synpunkter och 
informera om hälso- och sjukvårdens förutsättningar och 
utveckling. 

De lokala hälso- och sjukvårdsberedningarna ska också stimulera 
utvecklingen av patientråd eller motsvarande brukarråd för att öka 
patienternas inflytande. 

Beredningarna ska ta initiativ till den politiska behandling av hälso
och sjukvårdsfrågor som uppföljningen föranleder. 

Varje lokal hälso- och sjukvårdsberedning ansvarar för att 
verksamhetsplan upprättas i god tid inför kommande år och ska en 
gång per år till landstingsstyrelsen redogöra för föregående 
verksamhetsår. 

Samverkansberedningar 

4~Q § 

Varje lokal hälso- och sjukvårdsberedning ska utveckla samverkan 
med kommunerna och andra samhällsorgan inom sitt område. 

De lokala hälso- och sjukvårdsberedningarna ska i detta syfte 
svara mot samverkansberedningarna som finns i varje kommun 
och där företrädare för såväl kommunledning som 
landstingsföreträdare tar upp gemensamma frågeställningar kring 
den hälso- och sjukvård och sociala omsorg som finns i varje 
kommun . Hälso- och sjukvårdsberedningarna ska stå för 
landstingsperspektivet i mötet med det kommunala perspektivet i 
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Regionberedning 

LS 

samverkansberedningarna. Samverkansberedningarnas uppdrag 
är att tillvarata och förmedla medborgarnas behov i landstingets 
och kommunernas vård- och omsorgsverksamhet för att 
medborgarnas bästa ska tillgodoses. 

Fr.o.m. 2015-01-01 inrättas en regionberedning som har till uppgift 
att till Landstingsstyrelsen bereda trafikfrågor, internationella 
frågor, Samverkansnämndens frågor och övriga regionfrågor. 

Beredningen ska utgöras av landstingets ordinarie ledamöter i 
Region Dalarnas direktion och inte ha ersättare. 

Regionberedningen ska vara ett beredande organ utan egna 
beslutsmandat. 

Forskningsberedning 

ru 
I syfte att stärka forskningens roll i Landstinget Dalarna samt verka 
för att forskningsresultat i ökad omfattning tas tillvara inom 
Landstingets verksamheter, ska det finna en särskild 
forskningsberedning med uppgift att bereda forskningsfrågor till 
Landstingsstyrelsen . 

Dess uppdrag är att 

• löpande följa upp den forskningsverksamhet som landstinget 
stöder, 

• utveckla forskningen inom Landstinget utifrån befintlig FoU
policy med fokus på områden som gynnar regionen och länets 
invånare och som samtidigt ger en tydlig "Dala-profil" på 
forskningen, 

• ge förslag på såväl omfattning som huvudinriktning på 
forskningsverksamheten , 

• ange inriktning för strategisk samverkan med externa parter 
avseende landstingets forskningsverksamhet. 

• ta fram förslag som avser att stärka tillämpningen av 
forskningsbaserad kunskap i den kliniska verksamheten , 

Beredningen kan därutöver ta upp de frågor som uppdraget 
föranleder. 
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Råd 

LS 

Forskningsberedningen har ett särskilt ansvar för att följa upp 
avtalet mellan Landstinget Dalarna och Uppsala Universitet 
avseende Centrum för klinisk forskning (CKF). 

Forskningsberedningen tillsätter Landstinget Dalarnas 
representanter i CKFs centrumråd (4 ledamöter). 

Forskningsberedningen ska bestå av fem ledamöter -
företrädesvis ledamöter eller ersättare i Landstingsstyrelsen. 

Forskningsberedningen väljs av landstingsfullmäktige som också 
utser en ordförande bland ledamöterna. 

Beredningens mandatperiod sammanfaller med 
landstingsstyrelseledamöternas mandatperiod. 

Beredningen sammanträder 4-5 gånger per år. 

4~§ § 

Som rådgivande organ till Landstingsstyrelsen ska det finnas ett 
pensionärsråd , ett tolk- och hörselråd ooA-samt ett handikappråd. 
Dessa råd har ingen egen beslutsrätt. Verksamheten är reglerad i 
särskilda reglementen. 
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Nämnd AB 't>i'LAGA ~S § <33 i:::= 

NÄMNDREGLEMENTE 

Fastställt av fullmäktige§ ~XX/1 Q_1: . 

Detta reglemente gäller fr.o.m. den ~~oktober 201 -14.. 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

Landstingsstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av 
landstingets angelägenheter och har det övergripande ansvaret 
över övriga nämnders verksamhet. 

Landstingsstyrelsen är överordnad följande övriga nämnder: 

- fastighetsnämnd 

- kultur- och bildningsnämnd 

- servicenämnd 

- tandvårdsnämnd 

Ordföranden och presidieutskott 

1 § 

Sammanträden 

Fullmäktige väljer ledamöterna i nämnden och bland dem en 
ordförande, en 1 :a vice ordförande och en 2:a vice ordförande. 

Dessa utgör styrelsens presidium med ansvar för att bereda 
nämndens sammanträden. Nämnden kan delegera beslutsrätt till 
presidiet som utgör ett särskilt utskott. 

Vid samtidigt förfall för ordföranden och vice ordförandena samt 
vid längre hinder för ordföranden under tjänstgöringsperioden 
tillämpas bestämmelserna i 21 §fullmäktiges arbetsordning. 

Ordföranden ansvarar för att nämnden känner till innehållet i 
detta reglemente, att den har nödvändig kunskap om de 
övriga bestämmelser som reglerar nämndens verksamhet 
samt kännedom om landstingets organisation. 

2§ 

Nämnden ska för varje kalenderår upprätta en plan över sina 
sammanträden och beredningarna till dessa. Utöver de 
sammanträden som intagits i planen ska sammanträde enligt 6 
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Nämnd AB 

kap 18 § andra stycket kommunallagen hållas när minst en 
tredjedel av ledamöterna begär det eller ordföranden anser att det 
behövs. 

Nämnden får besluta att dess sammanträden generellt eller 
för visst möte ska ske på distans enligt 6 kap 32 § 
kommunallagen under förutsättning att kraven i 5 kap 38 a § 
kommunallagen är uppfyllda. Om nämnden har beslutat om 
offentliga sammanträden enligt 5 § krävs också att 
möjligheten för allmänheten att ta del av sammanträdet är 
tillgodosedd. 

3§ 

Den enligt 2 § upprättade planen ska lämnas till nämndens 
ledamöter och ersättare. Planen publiceras på Landstingets 
hemsida på Internet. 

Planen utgör kallelse till sammanträdena. 

Föredragningslista och handlingar i de ärenden som ska 
behandlas på sammanträde bör lämnas till berörda en vecka före 
sammanträdet. Nämndens handlingar publiceras också på 
Landstingets hemsida på Internet. 

4§ 

Beträffande ersättares tjänstgöring gäller i tillämpliga delar 
motsvarande bestämmelser i 10 §fullmäktiges arbetsordning. 

Landstingsfullmäktige beslutar i början av varje mandatperiod om 
en inbördes ordning mellan partierna för varje parti för det fall en 
partiersättare saknas. Ersättare kallas i sådana fall enligt denna 
ordning. 

Dessutom gäller: 

• en ledamot har alltid rätt att tjänstgöra även om en ersättare 
har trätt in i ledamotens ställe. 

• en ersättare som har börjat tjänstgöra har normalt företräde 
oberoende av turordningen bland ersättarna. Om 
styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får dock 
en ersättare som står före i turordningen och som inställer sig 
under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare 
som kommer längre ner i ordningen. 
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Nämnd AB 

5§ 

Av 6 kap 19 a § kommunallagen framgår att en nämnds 
sammanträden ska hållas inom stängda dörrar. Nämnden får dock 
besluta att sammanträdet ska vara offentligt och på vilket sätt 
allmänheten ska få tillträde till eller möjlighet att via media kunna 
ta del av sammanträdet. Sådant beslut fattas med enkel majoritet. 

Nämndens sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda 
dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det 
förekommer uppgifter som omfattas av sekretess. 

Rätt att närvara vid nämndens sammanträden samt att delta i 
överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet 
tillkommer, förutom ledamot och tjänstgörande ersättare, 

- icke tjänstgörande ersättare i respektive nämnd. 

- Förvaltningschef för nämndens verksamhetsområde 

6§ 

Förtroendevald, tjänsteman hos landstinget eller särskild 
sakkunnig, utöver stadgande i 5 §ovan, kallas efter beslut av 
nämnd. 

Nämnden beslutar om den som särskilt kallats till sammanträdet 
ska få delta i överläggningarna. 

7§ 

Ordföranden beslutar om formerna för beredning samt om 
föredragning av ärenden vid nämndens sammanträden. 

8§ 

Om hur ärenden avgörs och protokoll utformas finns 
bestämmelser i 6 kap 28-30 §§ kommunallagen. 

Beträffande särskilt yttrande till protokoll gäller i tillämpliga delar 
vad som stadgas om reservation i 4 kap 22 § kommunallagen. 

Med reservation avses en anmälan om att en ledamot, som deltar 
i ett beslut, inte håller med om beslutet. Reservation ska alltid 
anges i protokollet enligt 5 kap 59 § kommunallagen. En 
reservation har rättsverkningar och kan vara såväl skriftlig som 
muntlig. 
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Nämnd AB 

Särskilt yttrande benämns "skriftlig reservation" i Landstings
fullmäktiges arbetsordning 37 § och utgör motivering till en 
avvikande mening eller ett förtydligande av en ståndpunkt i 
samband med en reservation från en ledamot eller tjänstgörande 
ersättare. önskar en ledamot motivera eller utveckla sin 
reservation krävs ett särskilt yttrande som ska vara skriftligt, 
undertecknat av reservanten och lämnat till sekreteraren senast 
före justering av protokollet. En ledamot som reserverar sig har 
alltid rätt att lämna ett sådant särskilt yttrande. 

Protokollsanteckning kan innehålla kommentarer till protokollet 
från såväl ledamöter, ersättare som tjänstemän av flera olika 
anledningar. När en protokollsanteckning härrör från en ledamot 
utgör det en svagare markering än en reservation och kan också 
göras av andra än dem som är röstberättigade för att markera en 
ståndpunkt. En protokollsanteckning kan fogas som bilaga till 
protokollet eller anges muntligt och skrivas in i protokollet av 
sekreteraren. Eftersom protokollet förs på ordförandens ansvar 
avgör ordföranden om en protokollsanteckning ska få göras. 

Nämnden utser för varje sammanträde en ledamot eller 
tjänstgörande ersättare att jämte tjänstgörande ordförande justera 
nämndens protokoll. Justering sker, förutom genom namnteckning 
på därför avsedd plats, genom signum på varje sida av protokollet. 
Protokoll ska justeras senast fjorton dagar efter sammanträdet. 

9§ 

Nämndens sekreterare ska se till att utdrag ur nämndens 
justerade protokoll tillställs dem som är berörda av i protokollet 
intagna beslut. Justerat protokoll ska tillställas nämndens 
ledamöter och ersättare, landstingsstyrelsen samt revisionen 
enligt dess närmare bestämmande. Justerade protokoll ska 
dessutom finnas tillgängliga på Landstingets hemsida på Internet. 

Övriga bestämmelser 

Delegering 

10 § 

Nämnden får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare i 
nämnden eller åt en anställd hos landstinget att på nämndens 
vägnar besluta i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, 
dock inte i de fall som avses i 6 kap 34 §kommunallagen. 

Beslut som fattats med stöd av uppdraget ska anmälas för 
nämnden som bestämmer i vilken ordning detta ska ske. 
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Vidaredelegering 

Nämnd AB 

Om delegering till anställd i övrigt finns dessutom stadgande i 
6 kap 38 § kommunallagen. 

Om delegering vid brådskande ärenden finns stadgande i 6 kap 
36 § kommunallagen. 

Beslut som fattats med stöd av uppdrag enligt delegering får inte 
återkallas eller ändras av den som lämnat uppdraget. 

Arende av principiell eller i övrigt av större betydelse ska avgöras 
av respektive nämnd. 

11 § 

Om en nämnd uppdrar åt förvaltningschefen att fatta beslut, får 
nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt 
annan anställd inom verksamheten att besluta istället. Sådana 
beslut ska anmälas till chefen som vidareanmäler detta till 
nämnden. 

Förhandling och information enligt medbestämmandelagen (MBL) 

12 § 

I ärenden där nämnden ansvarar för beredningen och närmast har 
att fatta beslut åligger det nämnden säkerställa att sådan 
förhandlings- och informationsskyldighet genomförs, som enligt lagen 
om medbestämmande i arbetslivet och medbestämmandeavtal, 
åligger landstinget som arbetsgivare. Sådan förhandling ska ske i 
god tid innan beslut tas. 

Medbestämmandeformer 

13 § 

Om partsammansatta organ, självförvaltningsorgan och 
närvarorätt för personalföreträdare stadgas i 7 kap 
kommunallagen. 

Budget- och verksamhetsansvar 

14 § 

Nämndens arbete är reglerat i kommunallagen och i detta 
reglemente. Nämnden ska också följa övriga gällande lagar och 
författningar, av landstinget träffade avtal samt av 
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landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen fastställda 
styrdokument. 

Nämnden ansvarar inom ramen för sitt uppdrag inför fullmäktige 
och styrelsen för att anvisad budgetram hålls och att 
verksamheten bedrivs utifrån de mål och riktlinjer som fullmäktige 
och styrelsen bestämt. Nämnden ska utifrån budgetramen, mål 
och riktlinjer specificera och fastställa sin egen budget. 

Nämnden utövar arbetsgivaransvaret inom sitt 
verksamhetsområde. 

Nämnden ska i övrigt fullgöra vad Landstingsfullmäktige eller 
Landstingsstyrelsen ålägger nämnden. 

Utifrån sitt uppdrag ska nämnden tillse att intern kontroll och 
uppföljning fungerar tillfredsställande. 

Nämnden ansvarar för besvarande av remisser inom verksamhets
området med undantag för sådana som är av principiell vikt. 

Personuppgiftsansvar, katastrofplanering och osäkra fordringar 

15 § 

Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen 
(SFS 1998:204) inom sitt verksamhetsområde. 

Inom sitt verksamhetsområde svarar nämnden för 
katastrofplanering, beredskaps- och säkerhetsfrågor samt 
efterlevnad av arbetsmiljölagens ålägganden. 

Nämnden äger rätt att avskriva osäkra fordringar inom sitt eget 
verksamhetsområde. 

Samarbete i samhället 

16 § 

Initiativrätt 

För att nämnden ska kunna fullgöra sin uppgift bör samarbete 
utvecklas med samhällsorgan, företag, organisationer och andra 
som har möjlighet att tillföra kunskap och erfarenhet. 

17 § 

Nämnden får väcka de förslag hos landstingsstyrelsen, som är 
föranledda av verksamhetsansvaret enligt detta reglemente eller i 
fullmäktige fastställd verksamhetsplan samt är avsedda att främja 
verksamhetens utveckling i övrigt. 
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Resultatansvar 

Nämnd AB 

18 § 

Nämnden har eget resultatansvar och ska, enligt 
landstingsstyrelsens bestämmande, till landstingsstyrelsen avge 
rapporter om verksamhet och ekonomi. 

Verksamhetsplanering 

19 § 

Jäv 

Arkiv 

Nämnden ansvarar för att verksamhetsplan upprättas i enlighet 
med beslutad planeringsprocess. 

22Q § 

Om jäv finns bestämmelser i 6 kap 24-27 §§kommunallagen. 

2J1 § 

För vården av nämndens arkiv gäller av fullmäktige fastställt 
arkivreglemente. 

Extraordinär händelse 

24} § 

Vid en extraordinär händelse kan arbetsutskottet i egenskap av 
krisledningsnämnd enligt lagen (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap överta hela eller delar av nämndens 
verksamhetsområden. Vid övergång till krigsorganisation övertar 
arbetsutskottet de arbetsuppgifter som enligt reglementet åligger 
nämnden. 
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I~ Landstinget 
Il DALARNA 

~\LAGA LS § ?>Lt A 
BESLUTSUNDERLAu 
Landstingsstyrelsen 

Central förvaltning 
Ekonomienhet 

Datum 2014-09-08 Sida 1 (2) 
Dnr LD 14/01867 

Uppdnr 823 

Postadress 
Box 712 
791 29 Falun 

2014-08-25 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 
2014-09-08 Landstingsstyrelsen 
2014-09-22 Landstingsfullmäktige 

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013, Region 
Dalarna 

Ordförandens förslag 
1. överlämna ärendet till fullmäktige för ställningstagande. 

Sammanfattning 
Region Dalarna överlämnar verksamhetsberättelse och årsredovisning samt 
revisionsberättelse. 

Revisorerna tillstyrker att kommunalförbundets årsredovisning godkänns 
och att kommunalförbundets förbundsdirektion beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2013. 

Enligt årsredovisningen ingår följande ledamöter från Landstinget Dalarna i 
direktionen: Lena Reyier, förste vice ordförande, Ingalill Persson andre vice 
ordförande, Sören Bertilsson, Bo Brännström, Gunilla Franklin, Mikael 
Rosen, Torsten Larsson, Bengt Lindström, Thomas Ylven, Ann-Catrin 
Lofvars. 
Landstingets ers i direktionen är: Gunnar Barke, Hans Gleimar, Nils 
Gossas, Elin Noren, Lisbeth Mörk-Amnelius, Mai Olofsson, Anders Ahlgren, 
Birgitta Sacredeus, Kristina Svensson och John Thornander. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013, revisionsberättelse 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Region Dalarna överlämnar verksamhetsberättelse och årsredovisning samt 
revisionsberättelse. 

Revisorerna tillstyrker att kommunalförbundets årsredovisning godkänns 
och att kommunalförbundets förbundsdirektion beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2013. 

Juridik 
Enligt kommunallagen 9 kap 20 §ska, i kommunförbund med 
förbundsdirektion, revisorerna avge en revisionsberättelse till var och en av 

\ 
Besöksadress 
Vasagatan 27 
Falun 

Kontakt 
023-490000 
Org.nr: 232100-0180 

,__. I 
Handläggare 
Sjölund Margareta 023-49 00 14 
ekonomisekreter 
margareta.r.sjolund@ 
ltdalarna.se 



Landstinget Dalarna 
Central förvaltning 

BESLUTSUNDERLAG 
Landstingsstyrelsen 

Datum Dnr 

2014-09-08 LD14/01867 
Sida 

2 (2) 

förbundsmedlemmarnas fullmäktige, som har att ta ställning till frågan om 
ansvarsfrihet. 

Samverkan med fackliga organisationer 
Detta ärende är inte föremål för facklig samverkan. 

Uppföljning 
Årsredovisning utgör uppföljning av föregående års verksamhet. 
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BESLUTSUNDERLAG 
Landstingsstyrelsen 

Central förvaltning 
Ekonomienhet 

Datum 2014-09-08 Sida 1 (2) 
Dnr LD14/01746 

Uppdnr 829 

Postadress 
Box 712 
791 29 Falun 

2014-08-25 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 
2014-09-08 Landstingsstyrelsen 
2014-09-22 Landstingsfullmäktige 

Årsredovisning och revisionsberättelse 2013, 
Samordningsförbundet Finsam Borlänge 

Ordförandens förslag 
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 

1. Styrelsen för Finsam Borlänge Samordningsförbund beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 

Sammanfattning 
Finsam Borlänge Samordningsförbund överlämnar årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2013. 

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2013. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 
b) Årsredovisning och revisionsberättelse 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Finsam Borlänge Samordningsförbund överlämnar årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2013. 

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2013. 

Juridik 

Enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 
26 § 3 st ska revisionsberättelse lämnas till styrelsen, 
förbundsmedlemmarna och Arbetsförmedlingen. Förbundsmedlemmarna 
ska var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet och om 
skadeståndstalan ska väckas. 

Samverkan med fackliga organisationer 
Detta ärende är inte föremål för facklig samverkan. 
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Vasagatan 27 
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Org.nr: 232100-0180 
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Datum 2014-09-08 Sida 1 (2) 
Dnr LD14/01738 

Uppdnr 827 

Postadress 
Box 712 
791 29 Falun 

2014-08-25 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 
2014-09-08 Landstingsstyrelsen 
2014-09-22 Landstingsfullmäktige 

Årsredovisning och revisionsberättelse 2013, 
Samordningsförbundet Finsam Falun 

Ordförandens förslag 
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 

1. Styrelsen för Finsam Falun Samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2013. 

Sammanfattning 
Finsam Falun Samordningsförbund överlämnar årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2013. 

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2013. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Årsredovisning och revisionsberättelse, revisionsrapport 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Finsam Falun Samordningsförbund överlämnar årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2013. 

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2013. 

Juridik 
Enligt lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 
26 § 3 st ska revisionsberättelse lämnas till styrelsen, 
förbundsmedlemmarna och Arbetsförmedlingen. Förbundsmedlemmarna 
ska var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet och om 
skadeståndstalan ska väckas. 

\ 
Besöksadress 
Vasagatan 27 
Falun 

Kontakt 
023-490000 
Org.nr: 232100-0180 

l. J!IJJflll!l i 
Handläggare 
Sjölund Margareta 023-49 00 14 
ekonomisekreter 
margareta.r.sjolund@ 
ltdalarna.se 



Landstinget Dalarna 
Central förvaltning 

BESLUTSUNDERLAG 
Landstingsstyrelsen 

Datum Dnr 

2014-09-08 LD 14/01738 

Samverkan med fackliga organisationer 
Detta ärende är inte föremål för facklig samverkan. 

Uppföljning 
Årsredovisning utgör uppföljning av föregående års verksamhet. 

Sida 

2 (2) 
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Landstingsstyrelsen 
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Ekonomienhet 

Datum 2014-09-08 Sida 1 (2) 
Dnr LD14/01364 

Uppdnr 831 

Postadress 
Box 712 
791 29 Falun 

2014-08-25 LandstinQsstyrelsens arbetsutskott 
2014-09-08 Landstingsstyrelsen 
2014-09-22 LandstinQsfullmäktiQe 

Årsredovisning och revisionsberättelse 2013, 
Samordningsförbundet Finsam Nedansiljan 

Ordförandens förslag 
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 

1. Styrelsen för Finsam Nedansiljans Samordningsförbund beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 

Sammanfattning 
Finsam Nedansiljans Samordningsförbund överlämnar årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2013. 

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2013. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Årsredovisning och revisionsberättelse, revisionsrapport 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Finsam Nedansiljans Samordningsförbund överlämnar årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2013. 

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2013. 

Juridik 

Enligt lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 
26 § 3 st ska revisionsberättelse lämnas till styrelsen, 
förbundsmedlemmarna och Arbetsförmedlingen . Förbundsmedlemmarna 
ska var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet och om 
skadeståndstalan ska väckas. 

Samverkan med fackliga organisationer 
Detta ärende är inte föremål för facklig samverkan . 

... l~ .I 
Besöksadress 
Vasagatan 27 
Falun 

Kontakt 
023-490000 
Org .nr: 232100-0180 

Handläggare 
Sjölund Margareta 023-49 00 14 
ekonomisekreter 
margareta.r.sjolund@ 
ltdalarna.se 



Landstinget Dalarna 
Central förvaltning 

Uppföljning 

BESLUTSUNDERLAG 
Landstingsstyrelsen 

Datum Dnr 

2014-09-08 LD14/01364 

Årsredovisning utgör uppföljning av föregående års verksamhet. 
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Postadress 
Box 712 
791 29 Falun 

2014-08-25 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 
2014-09-08 Landstingsstyrelsen 
2014-09-22 Landstingsfullmäktige 

Årsredovisning och revisionsberättelse 2013, 
Samordningsförbundet Finsam Södra Dalarna 

Ordförandens förslag 
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 

1. Styrelsen för Finsam Södra Dalarnas Samordningsförbund beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 

Sammanfattning 
Finsam Södra Dalarnas Samordningsförbund överlämnar årsredovisning 
och revisionsberättelse för 2013. 

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2013. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Årsredovisning och revisionsberättelse. 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Finsam Södra Dalarnas Samordningsförbund överlämnar årsredovisning 
och revisionsberättelse för 2013. 

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2013. 

Juridik 
Enligt lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 
26 § 3 st ska revisionsberättelse lämnas till styrelsen, 
förbundsmedlemmarna och Arbetsförmedlingen. Förbundsmedlemmarna 
ska var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet och om 
skadeståndstalan ska väckas. 

Samverkan med fackliga organisationer 
Detta ärende är inte föremål för facklig samverkan. 

\ 
Besöksadress 
Vasagatan 27 
Falun 

~ 
Kontakt 
023-490000 

'Jl1l!!ll!l6I / 
Handläggare 
Sjölund Margareta 023-49 00 14 

Org.nr: 232100-0180 ekonomisekreter 
margareta.r.sjolund@ 
ltdalarna.se 



Landstinget Dalarna 

Central förvaltning 

Uppföljning 

BESLUTSUNDERLAG 
Landstingsstyrelsen 

Datum Dnr 

2014-09-08 LD14/02364 

Årsredovisning utgör uppföljning av föregående års verksamhet. 

Sida 
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Uppdnr 830 

Postadress 
Box 712 
791 29 Falun 

2014-08-25 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 
2014-09-08 Landstingsstyrelsen 
2014-09-22 Landstingsfullmäktige 

Årsredovisning och revisionsberättelse 2013, 
Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna 

Ordförandens förslag 
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 

1. Styrelsen för Finsam Västerdalarnas Samordningsförbund beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 

Sammanfattning 
Finsam Västerdalarnas Samordningsförbund överlämnar årsredovisning 
och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013. 

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2013. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Årsredovisning och revisionsberättelse, revisionsrapport 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Finsam Västerdalarnas Samordningsförbund överlämnar årsredovisning 
och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013. 

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2013. 

Juridik 

Enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 
26 § 3 st ska revisionsberättelse lämnas till styrelsen, 
förbundsmedlemmama och Arbetsförmedlingen. Förbundsmedlemmama 
ska var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet och om 
skadeståndstalan ska väckas. 

Samverkan med fackliga organisationer 
Detta ärende är inte föremål för facklig samverkan. 

\ 
Besöksadress 
Vasagatan 27 
Falun 

QAt&MMiM \... / 
Kontakt 
023-490000 
Org.nr: 232100-0180 

Handläggare 
Sjölund Margareta 023-49 00 14 
ekonomisekreter 
margareta.r.sjolund@ 
ltdalarna. se 



Landstinget Dalarna 

Central förvaltning 

Uppföljning 

BESLUTSUNDERLAG 
Landsti ngsstyrelsen 

Datum Dnr 

2014-09-08 LD14/01567 

Årsredovisning utgör uppföljning av föregående års verksamhet. 
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Postadress 
Box 712 
791 29 Falun 

2014-08-25 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 
2014-09-08 Landstingsstyrelsen 
2014-09-22 Landstingsfullmäktige 

Årsredovisning och revisionsberättelse 2013, 
Samordningsförbundet Finsam Västerbergslagen 

Ordförandens förslag 
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 

1. Styrelsen för Finsam Västerbergslagens Samordningsförbund beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 

Sammanfattning 
Finsam Västerbergslagens Samordningsförbund överlämnar årsredovisning 
och revisionsberättelse för 2013. 

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2013. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Årsredovisning och revisionsberättelse, revisionsrapport 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Finsam Västerbergslagens Samordningsförbund överlämnar årsredovisning 
och revisionsberättelse för 2013. 

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2013. 

Juridik 

Enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 
26 § 3 st ska revisionsberättelse lämnas till styrelsen, 
förbundsmedlemmarna och Arbetsförmedlingen. Förbundsmedlemmarna 
ska var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet och om 
skadeståndstalan ska väckas. 

Samverkan med fackliga organisationer 

Detta ärende är inte föremål för facklig samverkan. 

" Besöksadress 
11181111 / 

Vasagatan 27 
Falun 

Kontakt 
023-490000 
Org.nr: 232100-0180 

Handläggare 
Sjölund Margareta 023-49 00 14 
ekonomisekreter 
margareta.r.sjolund@ 
ltdalarna.se 



Landstinget Dalarna 
Central förvaltning 

Uppföljning 

BESLUTSUNDERLAG 
Landstingsstyrelsen 

Datum Dnr 

2014-09-08 LD14/01745 

Årsredovisning utgör uppföljning av föregående års verksamhet. 
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Uppdnr 843 

Postadress 
Box 712 
791 29 Falun 

2014-08-25 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 
2014-09-08 Landstingsstyrelsen 
2014-09-22 Landstingsfullmäktige 

Årsredovisning och revisionsberättelse 2013, Norra 
Dalarnas Finsamförbund 

Ordförandens förslag 
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 

1. Styrelsen för Finsam Norra Dalarnas Samordningsförbund beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 

Sammanfattning 
Norra Dalarnas Finsamförbund överlämnar årsredovisning, revisionsrapport 
och revisionsberättelse för 2013. 

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2013. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Årsredovisning och revisionsberättelse. 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Norra Dalarnas Finsamförbund överlämnar årsredovisning, revisionsrapport 
och revisionsberättelse för 2013. 

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2013. 

Juridik 

Enligt lagen (20013;1210) om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser 26 § 3 st ska revisionsberättelse lämnas till styrelsen, 
förbundsmedlemmarna och Arbetsförmedlingen. Förbundsmedlemmarna 
ska var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet och om 
skadeståndstalan ska väckas. 

Samverkan med fackliga organisationer 
Detta ärende är inte föremål för facklig samverkan. 

\ 
Besöksadress 
Vasagatan 27 
Falun 

l"-··· / 
Kontakt 
023-490000 
Org.nr: 232100-0180 

Handläggare 
Sjölund Margareta 023-49 00 14 
ekonomisekreter 
margareta.r.sjolund@ 
ltdalarna.se 



Landstinget Dalarna 

Central förvaltning 

Uppföljning 

BESLUTSUNDERLAG 
Landsti ngsstyrelsen 

Datum Dnr 

2014-09-08 LD14/02361 

Årsredovisning utgör uppföljning av föregående års verksamhet. 
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Datum 2014-09-08 Sida 1 (2) 
Dnr LD14/00893 

Uppdnr 854 

Postadress 
Box 712 
791 29 Falun 

2014-09-08 Landstingsstyrelsen 
2014-09-22 Landstingsfullmäktige 

Handlingsplan - Psykiater inom vuxenpsykiatrin 

Ordförandens förslag 
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 

1. Handlingsplanen enligt bilaga b) godkänns 

Sammanfattning 
Inom vuxenpsykiatrin finns en allvarl ig bemanningsproblematik då det 
saknas många fast anställda psykiatrer jämfört med antalet tjänster. Ett 
utvecklingsarbete har påbörjats i syfte att rekrytera nya och bibehålla 
anställda psykiatrer. En handlingsplan har upprättats med föreslagna 
åtgärder inom flera olika områden. Genomförandet av handlingsplanen 
kräver samordning men också extra resurser, bl. a. en lönesatsning för 
läkargruppen. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Handlingsplan Psykiater inom vuxenpsykiatrin 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Inom vuxenpsykiatrin i Dalarna har det under många år varit avsevärt lägre 
antal anställda psykiatrer jämfört med budgeterade antal tjänster. Trots 
stora ansträngningar har rekrytering av specialistläkare inte nått framgång 
och situationen har under de senaste åren försämrats. För att klara 
uppdraget för flera verksamheter har under ett antal år hyrläkare 
kontrakterats. 

Läkarbristen har flera orsaker. Det finns ett nationellt problem med för få 
utbildade specialistläkare som medfört stora svårigheter i rekryteringen. Den 
interna rekryteringen via ST-programmet har inte varit framgångsrik 
eftersom en längre period av underbemanning har ökat arbetstrycket på 
kvarvarande specialiteter och attraktionskraften att utbilda sig till psykiater 
har minskat. Psykiaterkåren står inför flera pensionsavgångar, vilket 
ytterligare försvårar bemanningssituationen i Dalarna. 

Förvaltningschefen för hälso- och sjukvården har efter dessa signaler från 
verksamhetschefer inom vuxenpsykiatrin gett uppdrag att utarbeta en 
handlingsplan i syfte att på olika sätt förbättra bemanningsförutsättningarna. 

\ 
Besöksadress 
Vasagatan 27 
Falun 

1 ..... 
Kontakt 
023-490000 
landstinget.dalarna@ltdalarna.se 
Org .nr: 232100-0180 

I 
Handläggare 
Söderberg Per 0225-49 45 45 
Divisionschef Psykiatri 
per.soderberg@ltdalarna.se 
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En arbetsgrupp av psykiatrer, ST-läkare och verksamhetschefer har under 
hösten 2013 utarbetat en handlingsplan som beskriver olika åtgärder som 
kan leda till förbättringar för psykiatrerna och öka möjligheten till förbättrad 
rekrytering. Handlingsplanen har under våren 2014 förankrats med hälso
och sjukvårdens ledning. 

Handlingsplanen bygger på fem olika utvecklingsområden; den attraktiva 
arbetsplatsen, konkurrenskraftiga löner, förbättrad yrkesutveckling, ledning
och verksamhetsutveckling samt team- och stödfunktioner. Inom varje 
utvecklingsområde finns flera olika åtgärder som gemensamt kan bidra till 
förbättrade arbetsvillkor och öka möjligheten för att långsiktigt rekrytera 
psykiatrer till psykiatrin i Dalarna. 

Patientperspektiv 

Förslaget stärker möjligheterna att rekrytera och utbilda psykiatrer, vilket 
medför en förbättrad bemanningssituation och bättre kontinuitet i 
behandlingen för patienterna inom psykiatrin. 

Ekonomi och finansiering 

Kostnaden för att genomföra Handlingsplan Psykiater inom vuxenpsykiatrin 
beräknas till 3,2 mkr. En värdering och prioritering av tidplanen för 
genomförandet ska ske inom ramen för budgetarbetet 2015. Beslut om 
belopp tas i samband med fastställande av budget 2015 vid 
landstingsfullmäktige i november 2014. 

Barnperspektiv 

Ärendet gynnar anhörig och barnperspektivet då resultatet av 
handlingsplanen förväntas ge fler fast anställda specialistläkare och därmed 
bättre kontinuitet i behandlingen för patienter och anhöriga. 

Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö 

Handlingsplanen förväntas förbättra arbetsmiljö och arbetsvillkor för 
specialistläkarna. 

Samverkan med fackliga organisationer 
Information enligt MBA § 10 äger rum 2014-08-27. I de lokala 
samverkansgrupperna inom psykiatrin har information tidigare lämnats om 
handlingsplanen. 

Uppföljning 
Uppföljning av handlingsplanen kommer att ske två gånger per år inom 
Division psykiatri. 
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Handlingsplan 

Psykiater 
inom vuxenpsykiatrin 

God psykiatrisk vård -
Stabil och tillfredställande bemanning med psykiater 

Attraktiva arbetsplatser inom psykiatrin -
Stabil och tillfredställande rekrytering av ST-läkare 

psykiatri 

Specialitetsgruppen psykiatri 2014-02-27 

Handlingsplan - Specialitetsgruppen 2014-02-27 Sida 1 



Uppdrag 

Landstingsdirektören Karin Stikå Mjöberg har gett uppdrag till vuxenpsykiatrins 
verksamhetschefer att utarbeta en handlingsplan i syfte att förbättra 
arbetsvillkoren för anställda psykiatrer, förbättra rekryteringen av specialister 
och ST- läkare inom vuxenpsykiatrin, utveckla ST- programmet och förbättra 
övergången från ST programmet till tjänstgöring som specialist inom 
vuxenpsykiatrin. 

Verksamhetscheferna har under våren 2013 genomfört ett gemensamt stormöte 
tillsammans med vuxenpsykiatrins anställda psykiater och ST läkare i syfte att 
förankra uppdraget. Vid mötet deltog biträdande landstingsdirekören, Sven 
Nilsson, som sanktionerade arbetsordningen för att utveckla en handlingsplan. 
En arbetsgrupp, ''Tällbergsgruppen" utsågs, som fick ansvar att utveckla och 
formulera ett förslag på handlingsplan. I ''Tällbergsgruppen" har Agneta 
Oredsson, Joachim Winkes, Torbjörn Blixt och Per Söderberg ingått. 

Bakgrund 

Det saknas utbildade specialistläkare inom psykiatrin i Sverige. Statistik 
framtagen från Socialstyrelsen visar att det totalt i Sverige finns 4099 psykiater 
2012, vilket kan jämföras med 3593 psykiater år 2008. Jämför man antal 
psykiater som är under 65 år så skiljer det inte många individer mellan 2008 och 
2012, en marginell ökning från 2561 till 2596 psykiater (Socialstyrelsen 2013). 

Antalet verksamma psykiatrer inom hälso- och sjukvården per 100 000 invånare 
2010 har blivit fler än de var 1995, men ökningstakten har varit mycket långsam 
de senaste åren från 
2005. Det finns stora 
regionala skillnader i 
tillgången på psykiatrer. 
År 2010 var exempelvis 
den relativa tillgången på 
psykiatrer inom den norra 
sjukvårdsregionen nästan 
tre gånger lägre än i 
Stockholmsregionen (figur 
1). De norra och sydöstra 
sjukvårdsregionerna har 
under en följd av år haft 
låg tillgång till specialister 
i psykiatri. 

I riket som helhet ligger 
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Figur 1 

tillgången på specialister inom psykiatrin på cirka 17 stycken per 100 000 
innevånare. I Dalarna finns en tillgång på 6 per 100 000 innevånare (17/276 
555), vilket utgör i rena tal 17 psykiater som tillsammans har 15,8 % 
tjänsteutrymme. I den siffran ingår 2,5 tjänst inom rättspsykiatrin och 3,0 som 
är tf överläkare. Totalt i läkargruppen finns även fem stycken som beräknas gå i 
ålderspension inom de närmaste tre åren. Full bemanning inom vuxenpsykiatrin i 
Dalarna beräknas till cirka 40 psykiatrer. 
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Inom vuxenpsykiatrin i Dalarna har det under många år varit avsevärt lägre 
antal anställda psykiatrer jämfört budgeterade antal tjänster. För att klara 
uppdraget har olika hyrläkare kontrakterats, vilket inom flera verksamheter har 
pågått kontinuerligt år efter år. 

Uppdraget inom psykiatrin har genom åren förändrats, nya kunskap etableras, 
nya behandlingsmetoder utvecklas och även nya patientgrupper klassificerats. 
Det krävs idag ett nytt arbetssätt med både en bredare och djupare psykiatrisk 
kompetens, samarbete med många olika organisationer och myndigheter, och 
intern samordning inom psykiatrin via ett aktivt teamarbete. Psykiaterns roll har 
genom åren förändrats, en förändring i yrkesrollen som för vissa kan vara 
utvecklande och spännande, men kan för andra medföra en osäkerhet som gör 
att man väljer bort psykiatrin som alternativ i sitt val i specialistutbildningen. 

Genom åren har det periodvis pågått stora ansträngningar att rekrytera 
specialister, både inom Sverige och i utlandet. Dessa ansträngningar har ibland 
varit framgångsrika, men över tid så har flera läkare lämnat landstinget av olika 
skäl. 

Psykiatrin har sedan flera år tillbaka ett aktivt och fungerande AT program, och 
det är många läkare som inför ST tjänstgöringen valt psykiatrin som sitt 
specialistområde. Klinikerna har kontinuerligt anställt ST läkare, men flera ST 
läkare har under sin utbildningstid gjort nya val, och därmed lämnat psykiatrin. 
Den satsning på ST läkare som har pågått under flera år, har vid utvärdering 
visat att bara 4 av 18 ST- läkare har anställts som psykiater inom landstinget. 

I ett framtida perspektiv, står psykiaterkåren inför flera pensionsavgångar, vilket 
ytterligare försvårar bemanningssituationen i Dalarna. 

Målsättning 

Den kortsiktiga målsättningen är att upprätta, förankra och få ledningsbeslut om 
en handlingsplan som beskriver hur god psykiatrisk vård kan upprätthållas med 
en välfungerande bemanning av psykiater och hur attraktiva arbetsplatser ska 
formas som kan ge förutsättningar för en stabil bemanning av ST läkare och 
färdigutbildade psykiater. 

Den långsiktiga målsättningen är en tillfredsställande och kontinuerlig bemanning 
av psykiater inom vuxenpsykiatrin. 

Psykiatrin 2025 - var är vi och vart är vi på väg 

En handlingsplan måste ta sikte inför framtiden och försöka värdera vad som är 
viktigt i ett långsiktigt perspektiv. Under 2011 genomförde landstingsstyrelsen i 
Dalarna ett framtidsseminarium, där alla specialiteter gav sin syn på Hälso- och 
sjukvården inför 2025. Vuxenpsykiatrins verksamhetschefer beskrev 2011 
psykiatrins utveckling i fyra perspektiv, ökat vårdbehov, samarbete över gränser, 
bemötandefrågor, samt forskning och utveckling (bilaga 1). 
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Med ett framtida scenario, där vårdbehovet ökar måste hälso- och sjukvården 
både bredda och fördjupa kompetensen för vård och behandling av psykisk 
ohälsa. Den trend som landstinget Dalarna har påbörjat, med team för 
psykosocial behandling inom primärvården är i rätt riktning och breddar 
möjligheten för befolkningen att söka hjälp för lindrig psykisk ohälsa. 

Ett andra scenario är att kunskap om nya behandlingar kommer att öka i allt 
snabbare takt och redan nu finns många nya behandlingsmetoder med evidens 
som inte har implementerats i psykiatrins utbud. Befolkningen kommer via nätet 
och andra källor att ha snabb tillgång till vad som kan förväntas. Detta medför 
att den psykiatriska vården måste specialiseras i större utsträckning än 
tidigare med verksamhet för specifika tillstånd som har hela länet som 
upptagningsområde. När det gäller specialisering av behandlingsutbudet finns 
det också anledning att fundera på ett större samarbete utanför länsgränsen där 
ett regionsamarbete kan skapa nya möjligheter. 

Den tredje utvecklingslinjen inom vård- och behandling för psykisk ohälsa är 
samarbete över gränser, där det påbörjade samarbetet kring missbruks- och 
beroendevården, och vård och stödsamordningen för personer med psykiska 
funktionsnedsättningar och mellanvårdsformer utgör bra exempel på samarbete 
mellan kommunerna och landstinget Dalarna. 

Personer med psykisk ohälsa upplever ofta en negativ attityd i samhället, en 
upplevelse att man blivit orättvist behandlad av närstående och av sjukvårdens 
personal. Det finns aktuella studier som visar att dessa negativa attityder finns 
inom många områden, även inom ramen för psykiatrin. Problematiken handlar 
om bemötande och förståelse, ett ytterst viktigt perspektiv i all vård och 
behandling, som särskilt är viktigt i samband med psykisk ohälsa. Vikten av gott 
bemötande är en framgångsfaktor för kvalitet och resultat, ett tema som måste 
stärkas inför 2025. 

Till dessa fyra utvecklingstrender ska FoU perspektivet läggas till som de 
viktigaste framtidsområdena, här behöver landstinget Dalarna lägga 
handlingskraft i syfte att förebygga psykisk ohälsa och utveckla 
behandlingsmetoder för psykisk ohälsa. 

De olika perspektiven som togs fram i arbetet med framtidplanen 2025 är 
fortfarande aktuella, nu med en större betoning på att implementera och att 
använda evidensbara metoder. För att kunna implementera nya metoder krävs 
utbildning och kunskapsutveckling, frågor som kommer vara viktiga under den 
kommande perioden. I den ansatsen är rekrytering av specialistläkare i ett 
särskilt fokus för framtiden. 
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Handlingsplan - åtgärder 

För att kunna nå målet med tillfredsställande bemanning av psykiater måste ett 
förändrings- och utvecklingsarbete genomföras inom flera områden och i flera 
perspektiv. Som ett led i detta arbete har verksamhetschefer och läkargruppen 
gemensamt, via en fokusgrupp, tagit fram olika faktorer som kan vara viktiga 
och som kan påverka denna utveckling (bilaga 2). 

Handlingsplanen är framtagen och utvecklad från dessa faktorer och utgör 
hörnstenar i åtgärdsprogrammet. I sammanställningen av viktiga faktorer har 
fem olika områden definierats, vilket beskrivs nedan. 

Attraktiv arbetsplats 

En viktig förutsättning för att etablera en attraktiv arbetsplats är en rimlig 
arbetsbelastning, där det finns tydliga mål och tydlig avgränsning i arbets
uppgifter. Det måste finnas tid för att utföra sina arbetsuppgifter, men också 
stort utrymme för egenkontroll och flexibilitet. Den attraktiva arbetsplatsen ska 
också vara ett utryck för en känsla, en plats där man vill vara och höra hemma, 
där begreppet "känsla av sammanhang" är viktigt. Denna känsla av 
sammanhang kan vara i form av att arbetet är förutsägbart, begripligt och 
strukturerat och att de resurser som arbetet krävs finns tillgängliga samt att 
uppgifterna är meningsfulla. Ytterligare en viktig aspekt på den attraktiva 
arbetsplatsen är en bra fysisk arbetsmiljö, något som återkommande ska ses 
över. 

För syfte att utveckla attraktiva arbetsplatsen för psykiatrerna förslås följande: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Planering av arbetsuppgifter ska ske på ett strukturerat sätt och i samråd med 
verksamhets ledning. I syfte att balansera arbetsbelastning för ordinarier 
specialister ska stafettläkare kontrakteras. Användandet av stafettläkare bör ske 
strategiskt och i möjligaste mån med kontinuitet av samma läkare. 

Ordinarie läkare ska i så stor utsträckning som möjligt engageras i verksamhetens 
"fasta nyckelpunkter" som t.ex. remiss- och behandlingskonferenser. Målet är en 
förutsägbar och trygg verksamhet med gemensamma mål och rutiner. 

Läkarna ska ha stor möjlighet till egenkontroll i planeringen av sitt dagliga arbete . 
Specialisterna ska ha avsatt tid för fortbildning och handledning. 

Den medicinsk utrustning (undersökningsbrits, EKG-apparat, ögon- öron
undersökningsinstrument, blodtrycksmachetter, stetoskop etc.) ska hålla god 
kvalitet och fungera tillfredställande för att ett gott arbete ska kunna genomföras. 

Läkarna ska involveras i verksamhetens säkerhetsarbete och beredas möjlighet 
att få information och delta vid säkerhetsövningar. Ofta är läkaren undantagen 
från utbildningar och övningar, men förväntas leda och ta beslut i skarpt läge. 

För att få "vi känsla" och sammanhällning behövs gemensamma läkarmöten på 
kliniken, där patientfall eller daglig rutin kan diskuteras. 

Atgärder - ansvar 
Verksamhetschef upprättar i samråd med läkarna en handlingsplan, där schemaplanering 
ses över, medicinsk utrustning uppdateras, säkerhetsutbildning planeras och genomförs, 
samt ger förutsättningar för att läkarna kan delta i gemensamma läkarmöten. 
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Konkurrenskraftig lön 

Psykiater inom landstinget Dalarna har under flera år haft en lägre 
löneutveckling jämfört grannlandstingen Gävleborg och Västmanland. 
Konkurrenskraftiga löner för såväl ST läkare som specialistläkare är en 
rekryteringsfaktor. I figur 2 beskriv aktuell lön 2012. 

Löner 2012 per Befattning 
Sektor La ndsting 
*Sjukvårdshuvudman : Dalarna *Specialitet: Psykiatri 

'lO:e Undre Övre '90:e" 
Befattnin_g Per.i:: Antal Medel Kvafil:il Medi'aa Kvartil Perc 

Läkare/chef p.1\ mel!anniv~ 1 

Överläkare med specifik ansvarskod (L/F} 5 70 300 

över läkare 11 66 982 63 900 67 6{)0 71 700 

Specialistläka re 1 

ST-läkare 7 41 957 41900 

Samtliga 25 60660 41900 42 7 00 64400 69 600 7 4 0(}() 

ST- läkare inom psykiatrin har generellt fått en liten löneutveckling under sin 
utbildningsperiod, t.ex. lägre lönebild jämfört med allmänläkarna i Dalarna. 

Landstingets policy är att intjänad jour- och komptid ska tas ut till 70 % i 
ledighet och 30 % som lön. Inom psykiatri idag finns det för få läkare som ingår i 
jourberedskapen, vilket medför att det är svårt att ta ut ledighet som 
kompensation. 

I syfte att förbättra lönebilden för anställda läkare inom psykiatrins föreslås 
följande: 

• Det ska finnas en flex ibilitet hur läkarna tar ut sin jourkompstid, som ledig 
tid eller som lön. 

Det ska finnas möjlighet till god löneut veckling för ST läkarna, en 
löneutveckling som ska vara konkurrenskraftig. 

• Anställda specialistläkare inom psykiat rin i Dalarna ska ges ett extra 
lönep§slag under 2014, som ska syfta till en stärkt lönebild . 

• 
Atgärder - ansvar 
I syfte att ge konkurrenskraftiga löner, ska specialistläkare och ST-läkare inom psykiatrin 
tilldelas en extra lönepott i en storlek som ger en stärkt lönebild. 
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Yrkesutveckling 

Inom landstinget Dalarna ska det finnas goda möjligheter till utveckling och 
fortbildning. Det planeras ett nationellt projekt för färdiga specialister inom 
psykiatrin som är tänkt att följa fem huvudteman och med ett upplägg som 
påminner om METIS. Internationellt finns det krav (CME) på regelbunden 
utbildning och testning för att få behålla sin specialistkompetens. Denna 
utveckling uppfattas som mycket positiv och nödvändig för att upprätthålla en 
bra och säker kvalite på kunskapsutveckling och därmed en ökad 
patientsäkerhet. 

Inom psykiatrin i Dalarna ska det finnas möjligheter för psykiatrer att utbildada 
sig till forskare och i sin tjänst arbetar med forskning. Det finns idag ingen ST 
läkare som är doktorand och det är generellt en brist av forskarutbildad personal 
inom psykiatrin i Dalarna, det saknas kliniska forskningsprojekt. 

Färdiga specialister behöver även ett regionalt utbildningssamarbete på samma 
sätt som sker för ST-läkarna. 

Yrkesutveckling kan även ske kollegialt via mötesplatser lokalt på kliniken eller i 
sammanhang i länet. Det har på flera ställen saknats fora för kollegiala 
samarbeten och under senaste åren har det saknats länsmöten. 

I syfte att stärka yrkesutvecklingen för färdiga specialister föreslås följande: 

• Alla psykiater ska ha en utvecklings- och fortbildningsplan som är 
dokumenterad och förankrad i ledningen. 

• Det ska utses en överläkare som har samordningsansvar för fortbildning 
och kompetensfrågor inom läkargruppen, och som ansvarar för det 
regionala samarbetet med Uppsala Örebroregionen. 

• Psykiater ska ha möjlighet att ingå i kliniska forskningsprojekt. 

• För att få gemenskap, ökat sammarbete och en mindre sårbar psykiatri 
inom Dalarna behövs länsgemensamma träffar. 

Tre samlingar föreslås med en lunch till lunch och två dagmöten. Mötena 
skulle också fungera som fora för kunskapsutbyte, utbildning och 
erfarenhetsutbyte. En möjlighet att diskutera patientfall, rutiner och 
bedömningar för att öka trygghet, flexibiliteten och minska sårbarheten på 
mottagningarna. 

Atgärder- ansvar 
Divisionschefen utser en specialistläkare med samordningsansvar för 
kompetensutveckling. 

Verksamhetschef alternativ närmaste chef ansvarar för att upprätta utvecklingsplaner för 
varje anställ läkare i samråd med den samordningsansvarige läkaren, en plan som även 
inkluderar forskningsfrågor. 

Samordningsansvarig specialistläkare i samarbete med divisionsledningen ansvarar för 
länsgemensamma träffar för specialistläkare och ST-läkare. 
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Ledning och verksamhetsutveckling 

Inom psykiatrin i Dalarna ska psykiatrerna vara delaktiga i 
ledningssammanhang. Specialistläkarna måste bli mer delaktiga i lednings- och 
utvecklingsfrågor, konkret handlar det om ledningsfunktioner, att delta i t.ex. 
ledningsgrupper och beslutsgrupper och delta i olika sammanhang där 
utveckling- och kvalitetsfrågor diskuteras. 

Det måste finnas kompetenta chefer på mottagningarna och klinikerna, chefer 
som kan involvera läkarna och ge information och återkoppling, få läkarna 
delaktiga i lednings- och utvecklingsfrågor. 

Det behövs ett bra introduktionsprogram för nyanställda läkare, AT-läkare, 
randande och nyanställda ST-läkare. 

Läkarna som andra yrkesgrupper har behov av kollegialitet, något som försvåras 
av den geografiska spridningen av psykiatrins verksamheter. 

I syfte att stärka läkarrollen i lednings- och utvecklingsarbetet föreslås följande: 

• Minst en specialistläkare ska ing§ i samtliga ledningsgrupper inom alla 
kliniker och basenheter inom psykiatrin 

• Den tid som investeras i ledningsfunktioner ska inte utgöra extraarbete, 
den tiden ska planeras i schemat. 

• Viktigt att se samarbetet och handledning av AT-läkarna som en viktig 
ledningsuppgift i det dagliga arbetet. Att vara delaktig och 
ansvarstagande i AT- utbildningen ger förutsättningar för en god 
rekryteringsbas inför framtiden. 

• Viktigt att involvera ST- läkarna i lednings- och utvecklingsarbetet, 
delta i övergripande projekt som t.ex. genombrottsarbeten, utveckling 
av vårdprogram och kliniska rutiner etc. 

Atgärder- ansvar 
Verksamhetscheferna utser specialistläkare som ingår i sektors ledningsgrupper och i 
klinikernas ledningsgrupper. 

Verksamhetschef alternativ närmaste chef ansvarar för att läkarna har avsatt tid för 
handledning och utbildning av AT-läkarna. 

Verksamhetschef alternativ närmaste chef ansvarar för att ST-läkarna ges möjlighet att 
delta i övergripande lednings- och utvecklingsprojekt, som även kan utgöra det 
obligatoriska utvecklings- och kvalitetsprojekt som ingår i ST-utbildningen. 
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Teamarbete och stödfunktion 

Inom det psykiatriska kunskapsfältet inryms flera olika kompetensområden och grunden 
för psykiatrisk vård och behandling är det psykiatriska teamarbetet. Olika lagar som styr 
hälso- och sjukvården betonar samarbete, inom psykiatrin finns flera samarbetspartner, 
t.ex. är primärvården, kommunens socialtjänst och försäkringskassan viktiga i 
samarbetet. 

Läkaren får ofta huvudansvar för patientens behandling, uppföljning och dokumentation, 
vilket ibland kan bli belastande när samarbetet inte fungerar eller när det är brist på 
läkare i teamet. Det är viktigt att ledningen för det psykiatriska teamet eller kliniken 
planerar och stödjer en utveckling mot gott samarbeta mellan olika yrkesprofessioner. 

Det finns ett utvecklingsområde kring samarbete och teamarbetet, särskilt i tider då det 
saknas fast anställda specialister, t.ex. är det viktigt att se över stödfunktioner som kan 
effektivisera samarbetet kring patienten. 

I syfte att tydliggöra läkarens roll i teamet och vilka stödfunktioner som behövs 
föreslås följande: 

• Verksamhetsledningen ska i samråd med läkarna se över arbetsfördelning 
inom teamet, och där det är möjligt öka det administrativa stödet till 
specialistläkarna. 

• Specialistläkaren kan arbeta konsultativt mot de patienter där det finns 
tydligt upprättade vårdplaner och där patienten har en fast vårdkontakt. 

Atgärder - ansvar 
I syfte att minska administrativa funktioner för läkarna ska verksamhetschefen 
på klinikerna och sektorerna anskaffa och samordna olika stödfunktioner. 

Ledningen ska i samråd med läkarna planera det kliniska arbetet, så läkarna i 
större utsträckning kan arbeta konsultativt. Förändrat arbetssätt får inte 
försämra patientsäkerheten. 
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Bilaga 1 

Vuxenpsykiatrin 2025 
Värdbehovet ökar snarare än minskar ••••• 

o Bygga upp flera specialiserade 
verksamheter 

o Sektorbaserad öppenvård 

o Tidig intervention, tillgänglig och bred 
dörr för befolkningen att söka hjälp 

Samarbete över flera gränser ••••• 

o Samarbete mellan kommun & 
vuxenpsykiatri 

o Samarbete primärvård och vuxenpsykiatri 

o Samarbete inom regionen 

Gott bemötande är en 
framgängsfaktor för kvalitet och 
resultat ••••• 

o Förändra negativa attityder 

o Utveckla metoder för gott bemötande 

Sub
speclallserad 

psykiatri 

Sektorbaserad 
psykiatrisk öppenvår 

Primärvårdspsykiatri 

,.,.......----·---......... 

/, '"" (_ Vu~enpsyk~ 

/--\ --."-<" ! ~ 
' \ /\ . .. 
I\('\./\ 
I ' I \ / \ 
\ Primärv81-·-----f··"kommun ) 

' \ / I \, , ,.,/ I 
~--><------ // ...... ________ . 

Bättre förutsättningar för FoU verksamhet ••••• 

o Organisera utvecklings- och 
forskningsprojekt 

o Samordna utbildning och fortbildning i 
regionsamverkan 

Handlingsplan - Specialitetsgruppen 2014-02-27 

. ~· 

0 ~· 

Sida 10 



Bilaga 2 

Viktiga faktorer för att arbeta och verka som psykiater inom psykiatrin i 
Dalarna. 

Attraktiv arbetsolats - arbetsklimat 

Rimlig arbetsbelastning - tid för att göra ett bra arbete 

Tvdlicia mål - arbetsprestation 

Flexibla arbetsuooaifter 

Bra arbetsmiliö/klimat 

Bra fysisk arbetsmiljö 

Konkurrenskraftig lön 

Hög lön 

Balans arbete och fritid 

Yrkes utveckling 

Fortbilninq, utbildninci, stimulans 

Utvecklincisolan 

Handledning 

Reqional forsknincismiliö 

Möilicihet att utveckla VUP möilicihet att påverka 

Ledning och verksamhetsutveckling 

Bra ledninq/chef 

Kollegialitet 

Återkopplinci på iobbet 

Sammanhanq 

Bra introorogram för nvanställd 

Teamarbete och stödfunktioner 

Teamarbete 

Mindre administration 

Service för att kunna utföra arb/qod logistik 

Funaerande samverkan 

Handlingsplan - Specialitetsgruppen 2014-02-27 Sida 11 



I~ Landstinget 
Il DALARNA 

~\LAGA L6 ~ g3 A 
BESLUTSUNDER[AG 
Landstingsstyrelsen 

Central förvaltning 
Ledningsenhet C-fv 

Datum 2014-09-08 Sida 1 (2) 
Dnr LD 14/02390 

Uppdnr 846 

Postadress 
Box 712 
791 29 Falun 

2014-08-25 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 
2014-09-08 Landstingsstyrelsen 

Förlängning av samverkansavtal inom 
U ppsala/Örebroreg ionen 

Ordförandens förslag 
1. Avtal om regional samverkan inom Uppsala/Örebroregionen förlängs 

att gälla till 2015-12-31. 

Sammanfattning 
Nuvarande samverkansavtal mellan landstingen inom 
Uppsala/Örebroregionen upphör att gälla 2014-12-31. Det finns önskemål 
om tid för fördjupad dialog om framtida samverkan och arbetsformer varför 
Samverkansnämnden föreslår landstingen att förlänga nuvarande avtals 
giltighet tom 2015-12-31 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Protokollsutdrag, Uppsala/Örebroregionens Samverkansnämnd 2014-

07-04-05 § 7 
c) Avtal om regional samverkan i Uppsala - Örebroregionen 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Landstingen i Uppsala/Örebro sjukvårdsregion reglerar sin samverkan i 
"Avtal om regional samverkan i Uppsala-Örebroregionen" som gäller från 
den 1 januari 2010 till den 31 december 2014. 

Det övergripande målet med avtalet är att genom samverkan erbjuda 
invånarna en hälso- och sjukvård på lika villkor. Hälso- och sjukvården ska 
vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv, 
jämlik och erbjudas i rimlig tid. 

Under Samverkansnämndens diskussioner om framtida arbetssätt, liksom i 
regionens tjänstemannagrupperingar, har önskemål framförts om förändrat 
arbetssätt och utökad samverkan. Samverkansnämnden har därför vid sitt 
sammanträde 4-5 juni 2014 beslutat föreslå landstingen att nuvarande 
avtals giltighet förlängs med ett år tom 2015-12-31 och att det i den 
fortsatta processen med att ta fram ett nytt avtal utreds möjligheter till 
förändrat arbetssätt och fördjupad samverkan. 

\ 
Besöksadress 
Vasagatan 27 
Falun 

Kontakt 
023-490000 
Org.nr: 232100-0180 

·~ ·' Handläggare 
Andersson Gösta 023-49 03 84 
Regionsamordnare 
gosta.andersson@ltdalarna.se 
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Det övergripande målet med avtalet är att genom samverkan erbjuda 
invånarna en hälso- och sjukvård på lika villkor. Samverkan ska leda till 
likartade förutsättningar för medborgarna vad gäller tillgång till hälso- och 
sjukvård samt till kvalitetshöjningar och bättre resursutnyttjande inom den 
hälso- och sjukvård som erbjuds inom regionen. 

Ekonomi och finansiering 

En förlängning av samverkansavtalet har inga direkta ekonomiska 
konsekvenser. 

Samverkan med fackliga organisationer 
Information enligt MBA § 10 äger rum 2014-08-27. 

Uppföljning 
Samverkansavtalet följs upp i gemensamt planerade regionala aktiviteter 
under 2015. 
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Avtal om regional samverkan i Uppsala- Örebroregionen 

§ 1 Inledning 

Detta avtal reglerar samverkan mellan Landstinget Gävleborg, Landstinget 
Dalarna, Landstinget Sönnland, Landstinget i Uppsala län, Landstinget i 
Värmland, Landstinget Västmanland och Örebro läns landsting, dvs. 
landstingen i Uppsala-Örebro 'sjukvårdsregion. 

§ 2 Mål för samverkan 

Det övergripande målet är, att genom sam.verkan enligt detta avtal, erbjuda 
regionens innevånare en hälso- och sjukvård på lika villkor. Hälso- och 
sjukvården skall vara kunskaps baserad och ändamålsenlig, säker, 
patientfok.llserad, effektiv, jämlik och erbjudas i rimlig tid. 

Samverkan om hälso- och sjukvård inom regionen ska stödja de samverkande 
landstingen att bättre fullgöra sina uppgifter, bl. a genom att 

• identifiera/analysera problemställningar 
" skapa arenor för samverkan 
0 initiera aktiviteter 

Samverkan skall leda till 

• likartade förutsättningar för medborgarna vad gäller tillgång till hälso
och sjukvård oavsett sjukvårdshuvudman (medborgarperspektiv) 

0 kvalitetshöjningar/bättre resursutnyttjande inom den sjukvård som 
produceras inom regionen (producentperspektiv) 

§ 3 Samverkansområden 

Parternas ambition är att under avtalsperioden arbeta i en anda av öppenhet 
och dialog och med ett ömsesidigt åtagande att bidra till en gynnsam 
utveckling. Innehållet i samverkan konkretiseras i underavtal och kan avse: 

§ 3.1 Kunskapsöverföring 

Inom ramen för regionsamarbetet samverkar parterna om kunskapsstyrning i 
en särskild gruppering. Huvuduppgiften är att koordinera landstingens i 
Upp sala-Öre broregionens samverkan i kunskapsstymingsfrågor. Särskild 
uppdragsbeskrivning har upprättats. 

§ 3.2 Forskning, utveckling och utbildning 

Landstingen i regionen samverkar i UppsalaJÖrebro-regio_nens forskningsråd, 
med syfte att stödja klinisk och patientnära forskning inom parternas 
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verksamhetsområden. Samverkan regleras i ett separat avtal som gäller under 
perioden 2006-09-01t.o.m.2012-12-31. 

Landstingen i regionen är en aktiv part i relationen mellan 
sjukvårdshuvudmännen och utbildningsinstitutionema. Detta innebär att 
utbildningen inom vårdyrken sker utifrån ett gemensamt planeringsunderlag 
och en gemensam behovsbild. 

§ 3.3 Samverkan genom konsultations- och distansstöd 

I avtalet om regional samverkan från 1993 reglerades formerna fOr det s.k. 
utvecklingsstödet till de två regionsjukhusen. Utvecklingsstödet utgörs av 
ett fast årligt belopp per invånare och skall enligt avtalet "inte innebära 
merkostnader för de landsting som fortsatt replierar på 
Universitetssjukhuset i Örebro alternativt Akademiska sjukhuset för 
högspecialiserad vård. 

Genom utvecklingsstödet skulle regionlandstingen tillförsäkras fri tillgång 
till kunskaps- och kompetensöverföring. I vissa avtal om högspecialiserad 
vård har bekräftats att exempelvis telefonkonsultationer är en "fri 
nyttighet". · 

Nya behandlingsmetoder utvecklas ständigt på universitetssjukhusen, vilket 
är :llirknippat med betydande kostnader. De patienter som är involverade i 
utvecklingsfasen är i huvudsak patienter från det egna länet och omfattas 
därför inte av de bilaterala avtalen mellan köpare av högspecialiserad vård 
och respektive regionsjukhus. Genom detta utvecklingsarbete erhåller 
"köparlandstingen" löpande tillgång till fri kunskaps-/kompetensöverföring. 

Sedan avtalet träffades har också kommunikationen mellan professionen i 
patientärenden, :fjärrkonsultationer, ronder etc. successivt ökat, inte minst 
genom ny teknik såsom telemedicinska applikationer, e-post och 
videokonferenser. Härigenom kan patienter i större utsträckning behandlas 
inom länssjukvården och kostnaderna :llir remitterad vård hållas på en lägre 
nivå. I enlighet med denna utveckling har utvecklingsstödet fr.o.m. 1 
januari 2009 ändrat namn till distans och konsultationsstöd. . . . 

§ 4 Samverkansorganisation och struktur 

§ 4.1 Allmänt 
Parternas samverkan bygger på arbete i nätverksgrupperingar och på 
frivillighet. De åtgärder som blir följden av samarbetet behöver beslutats i 
resp. landsting för att kunna genomföras eftersom landstingen är självständiga 
juridiska personer. 
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§ 4.2 Samverkansnämnden för Uppsa!a-Örebroregionen 

~ör samverkan enligt detta avtal ska finnas Samverkansnämnden för Uppsala
Orebroregionen. Nämnden består av tre (3) förtroendevalda och tre (3) er
sättare från respektive landsting ingående i Uppsala-Örebroregionen. Sam
verkansnämndens arbetsutskott utgörs av nämndens ordförande, I :e och 2:e 
vice ordförande samt ytterligare fyra (4) ledamöter. Ersättare kan gä in vid 
förfall av ordinarie ledamot och utgör då fullvärdig ledamot. 

Samverkansnämnden fastställer verks~etsplan för resp. mandatperiod och 
årlig aktivitetsplan. Nämndens arbetsformer regleras i särskild arbetsordning 
som .ingår i verksarnhetsplan/ak.tivitetsplan. 

§ 4.3 Landstingsdirektörsgruppen 

Landstingsdirek.törsgruppen utgörs av landstingsdirektörema i de samverkande 
landstingen. Gruppen utser inom sig en ordförande. Ordföranden, eller den i 
gruppen som denne utser, deltar vid sammanträden med arbetsutskottet 

Landstingsdirektörsgruppen har det övergripande ansvaret för 
beredningsgruppens arbete och behandlar de ärenden som föreläggs 
Samverkansnämnden för beslut. 

Landstingsdirektörsgrupp och beredningsgrupp har ett gemensamt möte vår 
och höst, och därutöver vid behov. 

§ 4.4 Samverkansnämndens beredningsgrupp 

Beredningsgruppen utgörs av tjänstemän som utsetts och har mandat av 
respektive landstingsdirektör. Varje landsting representeras av en tjänsteman. 
De två regionsjukhusen har därutöver en representant vardera. På förslag av 
landstingsdirektörsgruppen utser Samverkansnämnden en av tjänstemännen 
till ord.förande 

Beredningsgruppen sammanträder på kallelse av dess ordförande och bereder 
ärenden inför Samverkansnämnd och nämndens arbetsutskott. Varje ledamot 
kan aktualisera ärenden för beredning i gruppen 

Beredningsgruppen ansvarar för att aktiviteter i enlighet med 
verksamhetsplanen verkställs och finansieras i enlighet med given budget. 
Beredningsgruppen beslutar om inrättande och borttagande av arbetsgrupper 
och ansvarar för uppföljning av dessa samt att grupperna har tydliga 
uppdrags besk.rivningar. 

Beredningsgruppen ansvarar för att årlig aktivitetsplan, kopplad till 
verksamhetsplanen utarbetas inför behandling i Samverkansnämnden. 
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Beredningsgruppen utarbetar årligen förslag till regional prislista in.för 
behandling i Samverkansnämnden. Berednings gruppen kan utse särskild 
gruppering för uppgiften. 

§ 4.5 Övriga arbets- och projektgrupper 

För specifika insat~er/områden tillsätts särskilda arbets- eller projektgrupper. 
Dessa tillsätts av samverkansnämndens beredningsgrupp och med en konkret 
uppdragsbeskrivning som grund. Aktuella arbets- resp. projektgrupper 
förtecknas årligen i aktivitetsplanen och gruppernas arbete följs upp minst en 
gång per år. 

§ 5 Gemensamma åtaganden 

Parterna är ense om att fortlöpande pröva ändamålsenligheten med regionala 
organisationer som finansieras solidariskt av alla eller av vissa ingående 
landsting i regionen. 

Uppdragsbes~ivningar för de regionala organisationerna har utarbetats i 
särskild ordning. För närvarande (april 2009) är dessa: 

§ 5.1 Regionalt Onkologiskt Centrum (ROC) 

Regiongemensam enhet för vårdprograrnarbete och kvalitetsregistrering inom 
cancer9rnrådet. Samarbetsorgan för cancervården inom sjukvårdsregiönen. 

§ 5.2 Arbets- och miljömedicin i Uppsala och i Örrebro 

Regiongemensamma enheter där landstingen samverkar inom arbets.:. och 
miljömedicin. 

§ 5.3 Hornhinnebanken vid Universitetssjukhuset i Örebro 

Etablerades för att säkerställa regionens tillgång till hornhinnor för 
transplantation. Behoven av ,,egen" regional hornhinnebank är beroende på 
den nationella försörjningen av vävnader för transplantation. 

§ 5.4 Samverkan inom blodförsörjningen 

Kompetensförsörjning inom blodförsörjningsområdet, både vad avser 
blodgivarrekrytering, metoder inom transfusionsmedicinen, och 
kvalitetsuppföljning. Sörmland deltar inte. 

§ 5. 5 Samverkansnämndens ka~slifunktion 

För samordning och administration av Sam.verkansnämndens samman.träden 
inklusive tjänstemannaberedningar finns en gemensam kanslifunktion. 
Formerna för och omfattningen av behovet av kanslifunktionen fastställs 
årligen i anslutning till Samverkansnämndens aktivitetsplan. 
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§ 6 Budgetering, redovisning och fakturering 

För.de verksamheter enligt§ 5 gemensamma åtaganden åligger det respektive 
l~dningsgrupp att till beredningsgruppen översända budgetförslag för 
kommande verksamhetsår senast.30 september. Principer för budgetering 
fastställs av Samverkansnämnden. 

Vid fastställandet av budgeten i Samverkansnämnden skall framgå 
kostnadsfördelningen per landsting. Kanslifunktionen ansvarar för att 
kostnaden för gemensamma åtaganden faktureras. 

Parterna :finansierar gemensamt ett konsultations och distansstöd från 
sjukhusen till landstingen. Stödet uppgår 2009 till 19 kronor per innevånare i 
respektive landsting och in,dexr.egleras mellan åren med landstingsprisindex 
(exkl. läkemedel). Stödet fördelas mellan Akademiska Sjukhuset (70 %) och 
Universitetssjukhuset i öre bro (3 0 % ) 

§ 7 Uppföljning 
Parterna är överens om att under året gemensamt följa upp regional samverkan 
enligt detta avtal. Ansvaret för uppföljningen ligger på beredningsgruppen. 

Aktuella områden för uppföljning förtecknas årligen i aktivitetsplanen. 

§ 8 Giltighetsperiod och uppsägning 

Detta avtal gäller under perioden 2010-01-01- 2014-12-31. 

Om förutsättningarna för detta avtal väsentligen förändras har parterna rätt att 
.--.. uppta förhandling om villkoren i detta avtal. Om avtalet upphör att gälla ska 

förhandlingar ske om ekonomisk reglering av eventuella avvecklingskostnader 
avseende de verksamheter som organisatoriskt baseras på regional samverkan. 

§ 9 Kompletteringar i avt~let 
Kompletteringar och tillägg till detta avtal skall vara skriftliga och omfatta 
samtliga avtalsparter. 

§ 10 Tvist 
Tvister om tolkning eller tillämpning av detta avtal ska underställas 
samverkansnämnden. 
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§ 11 Kontaktpersoner 
Kontaktpersoner för detta avtal är landstingens ledamöter i 
Samverkansnämndens beredningsgrupp. 

§ 12 Underskrifter 
Falun den2l/\2.. 2009 

Landstinget Dalarna: 

llJ.: ~ 
....... ~ 
Gävle den t I ~ 20~ 

Landstinget Gävleborg: 

~~ 
~u~TIS Lo,t..:>i01.9r)-w 

r \Cl 
Nyköping denl..\ I I 20~ 

Landstinget Sörmland: 

~~\ -~ . ..... ..... . ................. . 
,,2/}IC> 

Uppsala den2J7...? ~ 

Landstinget i Uppsala län: 

~~ ........................... ~ 

Karlstad den ! ~f i iO 
2oe9"" 

Landstinget i Värmland 

tf/t.r~ 
U lr;c.. Al'\der5Son 
La<td;:">f i J.ss~rtlsens or-tlf 

.. ··········;·:/~ .............. . 
tf 1i0s K~+s.soC) 1-1 

lAn d.:s fi~-s di ~Ui){ 
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.'2P{ 
Västerås den I f 2009 

Landstinget Västmanland: 

.............................................. 

Örebro den lf I I 
ID 

20.® 

Örebro läns landsting: 
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Bilaga2 

Arbetsordning tör Samverkansnämnden i Uppsala/Örebro - regionen 

Arbetsordningen fastställs av Samverkansnämnden. Den ses över löpande 

Samverkansnämnden sammanträder 3-4 gånger årligen och i övrigt på kallelse av 
ordfOranden 

Vid möte under hösten behandlas Samverkansnämndens verksamhetsplan samt ekonomi för 
nämndens verksamhet och :ffir de regiongemensamma organisationerna. 

Samverkansnämnden kan delegera till arbetsutskottet att besluta i löpande ärenden mellan 
nämndens sammanträden 

Landstingsdirektörsgruppen utgörs av landstingsdirek.törema i de samverkande landstingen. 
Gruppen utser inom sig en ordf5rande. Ord:ffiranden, eller den i gruppen som denne utser, 
deltar vid samman.träden med arbetsutskottet 

Landstingsdirektörsgruppen har det övergripande ansvaret för beredningsgruppens arbete. 
Frågor av strategisk betydelse för regionen samt struktur- och ekonomiska frågor av 
väsentlig betydelse i de deltagande landstingen behandlas i gruppen, liksom ärenden vilka 
föreläggs Samverkansnämnden för beslut 

Landstingsdirektörsgrupp och beredningsgrupp har ett gemensamt möte vår och höst, och 
därutöver vid behov 

Beredningsgruppen utgörs av tjänstemän som utsetts och har mandat av respektive 
landstingsdirektör. Varje landsting representeras av en tjänsteman. De två regionsjukhusen 
har därutöver en representant vardera På f6rslag av landstingsdirektörsgruppen utser 
Samverkansnämnden en av tjänstemännen till ordfOrande 

Beredningsgruppen sammanträder på kallelse av dess ordförande och bereder ärenden inför 
Samverkansnämnd och nämndens arbetsutskott. Varje ledamot kan aktualisera ärenden för 
beredning i gruppen 

Beredningsgruppen ansvarar för att aktiviteter i enlighet med verksamhetsplanen verkställs 
och finansieras i enlighet med given budget. Därutöver disponerar beredningsgruppen av 
landstingsdirektörsgruppen bevilja.de medel f5r insatser utöver verksamhetsplanens, ex 
konsultinsatser. Beredningsgruppen beslutar om inrättande och borttagande av arbetsgrupper 
och ansvarar för uppföljning dessa samt att grupperna har tydliga uppdragsbeslaivningar 

För de verksamheter som baseras på regionala organisationer, enligt § 2.3 i avtal om 
regional samverkan, åligger det respektive ledningsgrupp att till bered.ningsgruppen 
översända budgetförslag för kommande verksamhetsår senast 30 september 

Samverkansnäm.nden definierar dimensionering av gemensam k:ansli.fwJkti.on med angiven 
kansliansvarig tor det regionala samarbetet. Budget för kanslifunktionen fastställs årligen 
och med hänsyn till planerade aktiviteter 



I~ Landstinget 
Il DALARNA 

u·i LAGA 1-S 'Q 911 A 
BESLUTSUNDERtAG 
Landstingsstyrelsen 

Central förvaltning 
Ledningsenhet C-fv 

Datum 2014-09-08 Sida 1 (2) 
Dnr LD14/02391 

Uppdnr 847 

Postadress 
Box 712 
791 29 Falun 

2014-08-25 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 
2014-09-08 Landstingsstyrelsen 

Samarbetsavtal mellan landstingen i 
Uppsala/Örebroregionen om am bulanshelikopterverksam het 

Ordförandens förslag 
1. Förslaget till "Samarbetsavtal mellan landstingen i Uppsala/Örebro 

sjukvårdsregion om ambulanshelikopterverksamhet" antas. 

Sammanfattning 
Samverkansnämnden i Uppsala/Örebroregionen har vid sitt sammanträde 
2014-06-12--13 beslutat rekommendera medlemslandstingen att anta ett 
förslag till samarbetsavtal om ambulanshelikopterverksamhet som tillåter 
gränslös utlarmning. Avtalet är ett underavtal till "Avtal om regional 
samverkan i Uppsala/Örebroregionen". 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Utdrag ur Samverkansnämndens protokoll från 2014-06-04-05 § 8 

inklusive bilagt förslag till samverkansavtal för 
ambulanshelikopterverksamhet. 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Inom Uppsala/Örebroregionen finns idag ambulanshelikopterverksamhet i 
landstinget i Uppsala län, verksamhetsområde Intensivvård vid Akademiska 
sjukhuset. Under 2014 respektive 2015 kommer Landstinget i Värmland 
respektive Landstinget Dalarna att starta ambulanshelikopterverksamhet 
genom ett gemensamt kommunalförbund. 

Syftet med samarbetsavtalet är att säkra en hög kvalitet på den 
akutmedicinska beredskapen i alla landsting i sjukvårdsregionen. Det är 
avtalsparternas intentioner att utnyttja existerande 
ambulanshelikopterresurser optimalt utan att hindras av existerande 
landstingsgränser. Parterna kommer att foga egna utlarmningskriterier till 
avtalet. 

Förslaget har tillkommit på initiativ från landstingen i Dalarna respektive 
Värmland. 

\ 
Besöksadress 
Vasagatan 27 
Falun 

~Kontakt 
023-490000 
Org.nr: 232100-0180 

l .&lll!llllll' I 
Handläggare 
Andersson Gösta 023-49 03 84 
Regionsamordnare 
gosta.andersson@ltdalarna.se 



Landstinget Dalarna 
Central förvaltning 

BESLUTSUNDERLAG 
Landstingsstyrelsen 

Datum Dnr 

2014-09-08 LD14/02391 
Sida 

2 (2) 

Samverkansnämnden har vid sitt sammanträde den 12-13 juni 2014 
beslutat rekommendera landstingen att anta förslaget till samarbetsavtal 
mellan landstingen i Uppsala/Örebroregionen om 
ambulanshelikopterverksamhet, som ett underavtal till avtal om regional 
samverkan inom regionen. 

Patientperspektiv 

Ökad trygghet genom att fler inom sjukhusregionen får tillgång till adekvat 
prehospital vård. 

Ekonomi och finansiering 

Avtalet innehåller ersättningsregler och är kostnadsneutralt för Landstinget 
Dalarna. 

Miljö 

Ökad miljöbelastning p.g.a. förväntat fler uppstigningar. 

Likabehandling 

Ökar inom sjukvårdsregionen genom att fler får tillgång till adekvat 
prehospital vård 

Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö 

Ökat intressant arbetsinnehåll genom ytterligare erfarenheter. 

Samverkan med fackliga organisationer 
Information enligt MBA § 10 äger rum 2014-08-27. 

Uppföljning 
Samarbetsavtalet följs upp via landstingets organisation för 
ambulanshelikopterverksamhet, som byggs upp inom division opererande 
specialiteter. 
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Samarbetsavtal mellan 
landstingen i Uppsala-Örebro 

sjukvårdsregion om 
amlJulansheli~t_erverksamhet. 



1. AVTALETS INNIHALL OCH SYFTE 
Detta avtal lir ett underavtal till ramavtalet om samverkan mellan de sju landstingen I Uppsala· 
Örebro sJukvlrdsreglon anglende hlilso· och sJukvlrdstjlnster. Syftet med detta samverkansavtal 
lr att slkra en hOg kvalitet pi den akutmedicinska beredskapen I samtliga landsting. Oet lr 
avtalsparternas Intention att utnyttja existerande ambulanshellkopterresurser optimalt utan att 
hindras av fandstlngsgrlns. 

Tiii avtalet bifogas utlarmnlngskrlterler ror respektive avtalspart. 

Avtalsparter och kontaktpersoner 

Kontaktperson för Samverkansnlmnclans 
kansll: 

Namn Eva·Lena Aspetorp 

E-post m•IOM.aspetpmt§ll!v.se 

Telefon 070·533 22 56 

Kontaktperson flr Landstinget Glvleborg 

Namn Jörgen Tranevlk VC 

E·post lorqen,traneylk@lg.sa 

Telefon 070·600 31 56 

Kontaktperson Landstinget I Uppsala lin 

Namn Johann Valtvsson 

E-post tobann.yaltvssgn@akaden!lska.ftG 

Telefon 018·6119209 

Kontaktpersoner flr Landstinget Dalarna 

Namn Gösta Andersson 

E·post gosta.gnderssgn@ltdalama.se 

Telefon 070·217 78 80 

Kontaktperson flr Landstinget Slrmland 

Namn Hans Svensson 

E•post bans.svensspodl!dl!.g 

Telefon 076·721 95 91 

Kontaktperson Landstinget I Vlrmland 

Namn Eva·Lena Aspetorp 

E·post eva-lena.11petoep@Hv.se 

Telefon 070-533 22 56 

Kontaktperson fBr Landstinget Vlstmanland Kontaktpersoner Örebro llns landsting 

Namn Anders Sandvlk Namn Mats Björeman 

E-post anders.sanclvlk@lty.se E-post ~ 
Telefon 021-17 34 83 Telefon 070•215 32 20 

070-321 33 00 



_ 2, AVTALSnD OCH MÖJUGHET TILL F6RLANGNING 
Avtalet gäller 2014·07·01 tlll 2015·12·31. Om avtalet Inte slgs upp IV nlgon av parterna senast 6 
mlnadar Innan avtalstldens utglng fOrllnas avtalet mad 12 nllnader. 

Utvlrderfng av detta avtal ska ske senast 2015•12·31. 

3. UPPDRAGET 

3.1 VARD 
Detta samverlcansavtal Giftfattar hlndelser dlr anvlndnlng av annat landstings/regions 
ambulanshelHcopter ger snabbare hJllp In anvlndnlng av agna resurser. 

Samarbetat omfattar akutmedicinska uppdrag I respektive avtalsptrts geografiska ansval"IDmrlde. 

3.2 UTKALLNINCI OCH llSWTSANSVAR 
Mottagande larmcentral avger Gift Indikation Rir nytt.landa av nlgan IV 1Jukvlrdsn1glonens 
ambulanshellkoptrar fOreHgger enligt kriterier nedan och enligt bilagorna med utlannnlngskrltelfer. 
Om si lr fallet och eventuell egen ambulanshelllcopter lr upptagen med annat uPPdrao har 

· larmcentralen tlHstlnd att larma helikopter frln annat landsting. 

Prlmlnippdr~: Prro 1 med fOnnodat behov av spedallstkampetens pi platsen ftlr hlndelsen 
ach/eller brldskande transport tlU sJukhUs lr nBdvindlgt. 

Prtmaruppdrag: Prlo 2 I vfglas terrang, dl tardl'OJd transport lnneblr en risk far fttrslmrlng av 
patientens ttllltlnd och dl anvlndnlng av ambullnshellkopter frln •Mat landsting gar snabbare 
hjllp. 

Selcundlruppdrag: Overtortng mellan sjukhus dl patientens tlllstlnd krlver lcvalflcerad 
lntenslvvlrd under transport och dl fOrdrOJd tragspart tlll adekvat behandllng lnneblr risk f6r 
fOnlmrlng av patientens ttnsdnd ach prognos. k egen ambulanshelllcopter Inte tllfglndl9 
(samtldll"'tskonflllct) kan egen ambulansllellkopterllkares besluta beglra aalstans frln -
angrlnsande tandstings ambulanshellkopter. 

Stora olyckor, katastrofer eller hlndelser som hotar samhlllets sllcerhet eller Infrastruktur, dl den 
regionens samlade helllcopterresurnr lnneblr ett viktigt bidrag I hJllparbetet. 

Jourhavande ambulanshellkopterllkare I dit landsting som erhlller beglran om assistans har att 
besluta om assistans kan ges. Vid bed6mnfng om ...,..ns lcan gas tas hlnsyn tlll medicinsk 

. Indikation och prtorllerlng vid eventuell sarntldfghelskonftlkt eller annan orsak som förhindrar att 
uppdraget kan genomroras samt flygoperatlva ferutslttnfngar ter uppdragets ganomtOrande (till 
exempel vlderft5rhlllanden och tekniskt f'el). 

Extra ordlnlra beradskapssltuatloner I eget ansvarsomrlde ska ocksl lngl I vlrdertngen. 
BefllhlVaren har beslutsansvar avseende flygoperatlva fOrhlllanden. 

3.3 LEDNING PA SKADIPLA1S 
Ambulanshellkoptem lr pi alvctcsplats understllld lokal medicinsk ledare enligt det landstings 
regler som glller dlr olyckan lntrlffat. 

4. VAL AV VARDINRÄTTNIN& 
Ambulanshelttcopterlllkaren som behandlar patlanten avgör vart patienten ska föras och hur 
transpartien ska ske. 
Huvudregeln lr patientnyttan, det lnneblr att patienten rors tlll nlmllta 
sjukhus/sJukvlrdslnrlttnlng med ritt kompetens odt vid val mellan ldcvlrdlga sjukhus styr 
patientens hemort. 



5. DOKUMENTATION 
Sjukvlrdspersonalen ska dokumentera lrende- och patlentuppglfter samt medicinska uppgifter 
som bedBmnlngar OCh ltglrder I den egna organisationens jaumalhandllngar. Nödvlndlg 
dokumentation ska Overflmnas till mottagande sjukvlrdsJnrlttnlng. I hlndelse av anmllnlngsfaD 
ska dokumentation kunna bifogas sam underlag I den andra avtalspartens utredning. 

6. OPERATÖRER 
Avtalspartema fOrblnder sig att Inarbeta detta avtals n1gler, rutiner och prlndper I befintliga avtal 
med operatörer. Vid upphandllng av nya avt.al ska operatOrer vara skyldiga att utftlra uppdrag 
enligt detta avtal. 

7, KRAV PÅ LARM·, HELJKOPTEROPERATÖRIR SAMT EGEN PERSONAL 
Landstingen kan ha olika lirutslttnlngar och krav pi respektive parts alarmerlngstjlnst och 
ambulanshellkopterverksamheten. 

Partema I detta avtal lr averens om att vid nvtt;Jande av varandras hjälp med ambulanshellkopter 
gäller de krav och rlktllnjer för tjlnstens uttorande mm som hellkoptems hemlandsttng krlver. 

8. PLANERINGS• OCH UPPFÖUNINGSMÖTEN 
Representanter frln de sju landstingen skall ha planerings- och uppfOIJnlngsrnOten minst tvi 
glnger per lr, dlr rapportering och uppf61Jnlng av gjorda Insatser sker, samt diskussioner hllls om 
eventuella tarlndrlngar av uppdrag. 

Partema ska gemensamt utveckla statlStlk· och verksamhetsuppf61Jnlngsmodell vid dessa 
planertngsm6tens· och uppföUnlngsmOten. 

Genomrorandet av planerings· och uppfölJnlngsm~ten ir ett gemensamt &tagande, varfGr 
arrangörsansvaret Växlar mellan de sju landstingen enllgt overenskomman turordning. 

9. IRSATTNINGSVJLLKOR 

9.1 PRISER 
Erslttnlng rar heflkoptertransportema sker utlfrln den regionala prlsllstan som lrtlgen faststalls av 
sJukvlrdireglonens samverbnsnlmnd. 

Tiden l'Br uppdraget rlknas frln hellkoptems start pi egen bas tills patienten llmnats och egen 
landstlngsgrlns har passerats. Nlr egen landstlngsgrlns passerats har hemlandstlngets egen 
beredskap lterupptaglts och annat landsting ska eJ belastas med kostnader. 

Endast fullgjOrda uppdrag flr faktureras. lnneblr att uppdrag sam avbryts, exempelvl& pi grund 
av att ett mer brldskande uppdrag Inkommer, Inte ska faktureras. 

9,2 FAKTURERING 
Fa11ctura skickas efter utftlrda och gadklnda tJlnster nonnalt Inom 1 mBnad, dock senast 6 
m nader, efter aktuell transport. 
Fakturan skickas till: 

F6r Landstinget Dalarna 
Landstinget Dalama 
Box 1030 
83129 ÖSTERSUND 

Far LandstJngat Gävleborg 
Landstinget Glvleborg 
AE/KostnadsstaDe: 610 15 
826 82 SOderhamn 



Flr Land&tlnget Slrmland 
Landstinget Sörmland 
FM0019 
Box529 
631 07 ESKILSTUNA 

PlrLandatlngatlVlrmland 
·Landstinget I Vlnnland 
BestllHar-ID: 9309992 aktivitet 89001 
Box 5081 
650 os Karlstad 

Pir Örebro llns landatlng 
Orebrollnslandstlng 
Fakturaservice 
Box 1500 
70115 Örebro 

9.3 BETALNINGSVILLKOR 

Pir Landstlnaet I Uppsala lln 
Akademiska sjukhuset 
FE77 
Box63&3 
751 IS Uppsala 

Nr Landltln1et Vl81manlancl 
Landstinget Vlltmanland 
LeverantOrsfakturor 
Ansvar 1789900 
BoX 3043 
720 03 Vlsterls 

Betalntng sker senast 30 dagar efter fakturans ankomstdag. FaktUrerlngs-, expeditions· eller andra 
avgifter gadklnns eJ. Vid f6rsenad betalning utglr dr6Jsmllsrlnta enllgt gillande rlntelag. 

10. VARDSTATISTIK 
Redovisning IN antal transporter sker mlnadsvls I samband med faktunrlngen. 

11. ÖVRIGT 
11.1 INFORMATION 
Paltema rerblnder sig att fortlOpande lnf'armera varandra och samrlda I rrlgor av betydelse för den 
vertcsamhet avtalet omfattar. Alla flrlndrk19ar skall meddelas blcle handllggare av avtalet samt 
samtliga enheter som bertn IN ftlrlndrlngen. 

Respelctfve landltlng svarar för ltt andra vlntglvare Inom landstlnget I erfonlerllg utstnlcfcnlng 
delges Information kring lnnehlllet I detta avtal. 

11,2 OMF61HANDUN8 
Partema har ritt att beglra fOrhandllng om det under avttlstlden sker vllent8ga fOrlndrtngar av 
de ftlrutslttnlngar som avtalet baseras pi. Omftlrhandllng skall beglras hos motparten si snart 
orsak roretlgger. 

11.3 iNDmNGAR OCH 1IUlGa 
Andrlngar och tllllgg I detta avtal skall för att lga glltlghet vara undertecknade av samtll91 parter. 

12. UNDERSKRIFTl!R 
Detta avtal har upprlttats 1 ltta (8) likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 



Nr Landstinget Dalarna 

2014-0 

Flr Landstinget Glvleborg 

2014-0 

Nr Landatlnget Slnnland 

2014·0 

Nr Landstinget I Uppsala lln 

2014·0 

Pir Landltlngel I Vlrmland 

2014-0 

Pir Land1t1n9et Dalama 

2014·0 

Flr Landstinget Glvleboro 

2014-0 

Pir Landstinget Slrmland 

2014-0 

Pir Landltln9at I Uppsala lln 

2014·0 

Flr Landstinget I Vlrmland 

2014·0 



Pir Landstinget Vlatmanland 

2014-0 

Nr Örebro llna landstlng 

2014-0 

Nr Landstinget VllllmDnland 

2014·0 

Nr Örebro llns l1ndstl119 

2014·0 

Biiaga 1·7: Utalarmerfngskrlterler av ambulansheDlcopter f6r respektive landstlns 
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Avtal om regional samverkan i Uppsala - Örebroregionen 

§ 1 Inledning 

Detta avtal reglerar samverkan mellan Landstinget Gävleborg, Landstinget 
Dalarna, Landstinget Sörmland, Landstinget i Uppsala län, Landstinget i 
Värmland, Landstmget_,Västmanland och Örebro läns landsting, dvs. 
landstingen i Uppsala-Orebro ·sjukvårdsregion. · 

§ 2 Mål för samverkan 

Det övergripande målet är, att genom samverkan enligt detta avtal, erbjuda 
regionens innevånare en hälso- och sjukvård på lika villkor. Hälso- och 
sjuk.vården skall vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, 
patientfok-userad, effektiv, jämlik och erbjudas i rimlig tid. 

Samverkan om hälso- och sjukvård inom regionen ska stödja de samverkande 
landstingen att bättre fullgöra sina uppgifter, bl. a genom att 

• identifiera/analysera problemställningar 
e skapa arenor för samverkan 
e initiera aktiviteter 

Samverkan skall leda till 

• likartade förutsättningar för medborgarna vad gäller tillgång till hälso
och sjukvård oavsett sjukvårdshuvudman (medborgarperspektiv) 

0 k.valitetshöjningar/bättre resursutnyttjande inom den sjukvård som 
produceras inom regionen (producentperspektiv) 

§ 3 Samverkansområden 

Parternas ambition är att under avtalsperioden arbeta i en anda av öppenhet 
och dialog och med e~ ömsesidigt åtagande.att bidra till en gynn~am 
utveckling. Innehållet i samverkan konkretiseras i underavtal och kan avse: 

§ 3.1 Kunskapsöverföring 

Inom ramen för regionsamarbetet samverkar parterna om kunskapsstyming i 
en särskild gruppering. Huvuduppgiften är att koordinera landstingens i 
Uppsala-Öre broregionens samverkan i kunskapsstyrningsfrågor. Särskild 
uppdragsbeskrivning har upprättats. 

§ 3.2 Forskning, utveckling och utbildning 

Landstingen i regionen samverkar i Uppsala/Örebro-regiop.ens forskningsråd, 
med syfte att stödja klinisk och patientnära forskning inom parternas 
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verksamhetsområden. Samverkan regleras i ett separat avtal som gäller under 
perioden 2006-09-01t.o.m.2012-12-31. 

Landstingen i regionen är en aktiv part i relationen mellan 
sjukvårdshuvudmännen och utbildningsinstitutionema. Detta innebär att 
utbildningen inom vårdyrken sker utifrån ett gemensamt planeringsunderlag 
och en gemensam behovsbild. 

§ 3.3 Samverkan genom konsultations- och distansstöd 

I avtalet om regional samverkan från 1993 reglerades formerna för det s.k. 
utvecklingsstödet till de två region.sjukhusen. Utvecklingsstödet utgörs av 
ett fast årligt belopp per invånare och skall enligt avtalet "inte innebära 
merkostnader för de landsting som fortsatt replierar på 
Universitetssjukhuset i Örebro alternativt Akademiska sjukhuset för 
högspecialiserad vård. 

Genom utvecklingsstödet skulle regionlandstingen tillförsäkras fri tillgång 
till kunskaps- och kompetensöverföring. I vissa avtal om högspecialiserad 
vård har bekräftats att exempelvis telefonkonsultationer är en ":fri 
nyttighet". · 

Nya behandlingsmetoder utvecklas ständigt på universitetssjukhusen, vilket 
är förknippat med betydande kostnader. De patienter som är involverade i 
utvecklingsfasen är i huvudsak patienter från det egna länet och omfattas 
därför inte av de bilaterala avtalen mellan köpare av högspecialiserad vård 
och respektive regionsjukhus. Genom detta utvecklingsarbete erhåller 
"köparlandstingen" löpande tillgång till fri kunskaps-/kompetensöverföring. 

Sedan avtalet träffades har också kommunikationen mellan professionen i 
patientärenden, fjärrkonsultationer, ronder etc. successivt ökat, inte minst 
genom ny teknik såsom telemedicinska applikationer, e-post och 
videokonferenser. Härigenom kan patienter i större utsträckning behandlas 
inom länssjukvården och kostnaderna för remitterad vård hållas på en lägre 
nivå. I enlighet med denna utveckling har utvecklingsstödet :fr.o.m. 1 
januari 2009 ändrat namn till distans och konsultationsstöd. . . . 

§ 4 Samverkansorganisation och struktur 

§ 4.1 AUmänt 

Parternas samverkan bygger på arbete i nätverksgrupperingar och på 
:frivillighet. De åtgärder som blir följden av samarbetet behöver beslutats i 
resp. landsting för att kunna genomföras eftersom landstingen är självständiga 
juridiska personer. 
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§ 4.2 Samverkansnämnden för Uppsa!a~örebroregionen 

För samverkan enligt detta avtal ska finnas Samverkansnämnden för Uppsala
Örebroregionen. Nämn.den består av tre (3) förtroendevalda och tre (3) er
sättare från respektive landsting ingående i Uppsala-Örebroregionen. Sam
verkansnämndens arbetsutskott utgörs av nämndens ordförande, I :e och 2:e 
vice ordförande samt ytterligare fyra ( 4) ledamöter. Ersättare kan gå in vid 
förfall av ordinarie ledamot och utgör då :fullvärdig ledamot. 

Samverkansnämnden fastställer verks~etsplan för resp. mandatperiod och 
årlig aktivitetsplan. Nämndens arbetsformer regleras i särskild arbetsordning 
som .ingår i verksamhetsplan/aktivitetsplan. 

§ 4.3 Landstingsdirektörsgruppen 

Landstingsclirektörsgruppen utgörs av landstingsdirektörema i de samverkande 
landstingen. Gruppen utser inom sig en ordförande. Ordföranden, eller den i 
gruppen som denn~ utser, deltar vid sammanträden med arbetsutskottet 

Landstingsdirektörsgruppen har det övergripande ansvaret för 
beredningsgruppens arbete och behandlar de ärenden som föreläggs 
Samverkansnämnden för beslut. 

Landstingsdirektörsgrupp och beredningsgrupp har ett gemensamt möte vår 
och höst, och därutöver vid behov. 

§ 4.4 Samverkansnämndens berednnngsgrupp 

Berednllgsgruppen utgörs av tjänstemän som utsetts och har mandat av 
respektive landstingsdirektör. Varje landsting representeras av en tjänsteman. 
De två regionsjukhusen har därutöver en representant vardera. På förslag av 
landstingsdirektörsgruppen utser Samverkansnämnden en av tjänstemännen 
till ordförande 

Beredningsgru.ppen sammanträder på kallelse av dess ordförande och bereder 
ärenden inför Samverkansnämnd och nämndens arbetsutskott. Varje ledamot 
kan aktualisera ärenden för beredning i gruppen 

Beredningsgruppen ansvarar för att aktiviteter i enlighet med 
verksamhetsplanen verkställs och finansieras i enlighet med given budget. 
Beredningsgruppen beslutar om inrättande och borttagande av arbetsgrupper 
och ansvarar för uppföljning av dessa samt att grupperna har tydliga 
uppdrags beskrivningar. 

Beredningsgruppen ansvarar för att årlig aktivitetsplan, kopplad till 
verksamhetsplanen utarbetas inför behandling i Samverkansnämnden. 
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Beredningsgruppen utarbetar årligen förslag till regional prislista in.for 
behandling i Sam.verkansnämnden. Berednings gruppen kan utse särskild 
gruppering för uppgiften. 

§ 4.5 Övriga arbets- och projektgrupper 

För specifika insat~er/områden tillsätts särskilda arbets- eller projektgrupper. 
Dessa tillsätts av samverkansnämndens beredningsgrupp och med en konkret 
uppdrags beskrivning som grund. Aktuella arbets- resp. projektgrupper 
förtecknas årligen i aktivitetsplanen och gruppernas arbete följs upp minst en 
gång per år. 

§ 5 Gemensamma åtaganden 

Parterna är ense om att fortlöpande pröva ändamålsenligheten med regionala 
organisationer som finansieras solidariskt av alla eller av vissa ingående 
landsting i regionen. 

Uppdragsbes~ivningar för de regionala organisationerna har utarbetats i 
särskild ordning. För närvarande (april 2009) är dessa: 

§ 5.1 Regionalt Onkologiskt Centrum (ROC) 

Regiongemensam enhet för vårdprograrnarbete och kvalitetsregistrering inom 
cancer9mrådet. Samarbetsorgan för cancervården inom sjukvårdsregiönen. 

§ 5.2 Arbets- och miljömedicin i Uppsala och i Örrebro 

Regiongemensamma enheter där landstingen samverkar inom arbets.:. och 
miljömedicin. 

§ 5.3 Homhinnebanken vid Universitetssjukhuset i Örebro 

Etablerades för att säkerställa regionens tillgång till hornhinnor för 
transplantation. Behoven av "egen" regional hornhinnebank är beroende på 
den nationella försörjningen av vävnader för transplantation. 

§ 5.4 Samverrkan inom biodförsörjningen 

Kompetensförsörjning inom blodförsörjningsområdet, både vad avser 
blodgivarrekrytering, metoder inom transfusionsmedicinen, och 
kvalitetsuppföljning. Sörmland deltar inte. 

§ 5. 5 Samverkansnämndens ka~slifunktion 

För samordning och administration av Samverkansnämndens sammanträden 
inklusive tjänstemannaberedningar finns en gemensam kanslifunktion. 
Formerna för och omfattningen av behovet av kanslifunktionen fastställs 
årligen i anslutning till Samverkansnämndens aktivitetsplån. 
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§ 6 Budgetering, redovisning och fakturering 
För.de verksamheter enligt§ 5 gemensamma åtaganden åligger det respektive 
l~dningsgrupp att till beredningsgruppen översända budgetförslag för 
kommande verksamhetsår senast.30 september. Principer för budgetering 
fastställs av Samverkansnätnnden. 

Vid fastställandet av budgeten i Samverkansnämnden skall framgå 
kostnadsfördelningen per landsting. Kanslifunktionen ansvarar för att 
kostnaden för gemensamma åtaganden faktureras. 

Parterna finansierar gemensamt ett konsultations och distansstöd från 
sjukhusen till landstingen. Stödet uppgår 2009 till 19 kronor per innevånare i 
respektive landsting och indexr.egleras mellan åren med landstingsprisindex 
(exkl. läkemedel). Stödet fördelas mellan Akademiska Sjukhuset (70 %) och 
Universitetssjukhuset i örebro (30 %) 

§ 7 Uppföljning 
Parterna är överens om att under året gemensamt fOlja upp regional samverkan 
enligt detta avtal. Ansvaret för uppföljningen ligger på beredningsgruppen. 

Aktuella områden :för uppföljning förtecknas årligen i aktivitetsplanen. 

§ 8 Giltighetsperiod och uppsägning 
Detta avtal gällerutider perioden 2010-01-01-2014-12-31. 

Om förutsättningarna för detta avtal väsentligen fOrändras har parterna rätt att 
.- uppta förhandling om villkoren i detta avtal. Om avtalet upphör att gälla ska 

filrhandlingar ske om ekonomisk reglering av eventuella avvecklingskostnader 
avseende de verksamheter som organisatoriskt baseras på regional samverkan. 

-
§ 9 Kompletteringar i avt~let 
Kompletteringar ocJ:?. tillägg till detta avtal skall vara skriftliga och omfatta 
samtliga avtalsparter. 

§ 10 Tvist 
Tvister om tolkning eller tillämpning av detta avtal ska underställas 
samverkansnfunnden. 
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§ 11 Kontaktpersoner 

Kontaktpersoner för detta avtal är landstingens ledamöter i 
Samverkansnämndens beredningsgrupp. 

§ 12 Underskrifter 
Falun den2.lfu.. 2009 

Landstinget Dalarna: 

lu.: ~ 
....... ~ 

(." 

Gävle den t I ~ 20~ 

Landstinget Gävleborg: 

Landstinget Sörmland: 

l\J\ -~ . ..... ...... . ······· ......... . 
;lOID 

Uppsala den:2.J7 J ""2009 

Karlstad den I 8 f i iO 
2oe9-

Landstinget i Värmland 

h~ ~~ ............................. . 
U lrlc.. Af\de.r5Son 

La'ldjf i i1Jss~rtl.sens o"4-

......................... ······· 

. ................... ········· ··········· 

8 {9) 

Avtal om regional samverkan t Uppsala - Örebroregionen, Slutversion 
madnlath hd:uws:gudmar:duldop:shrt/,a"1a/regsamvu-Or•g20/0-20U.dac 

-· 



---

.?P{ 
Västerås den I ( 2009 

Landstinget Västmanland: 

..................................... ' ............. . 

Örebro den lf ! I ID 
20.® 

· 1uiv 1S , 
~I j ij vJ'-._,...___ 

.............. ' ................... " .... . 
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Bilaga2 

Arbetsordning för Samverkansnämnden i Uppsala/Örebro - regionen 

Arbetsordningen fastställs av Samverkansnämnden. Den ses över löpande 

Samverkansnämnden sammanträder 3-4 gånger årligen och i övrigt på kallelse av 
ordföranden 

Vid möte under hösten behandlas Samverkansnämndens verksamhetsplan samt ekonomi för 
nämndens verksamhet och för de regiongemensamma organisationerna. 

Samverkansnämnden kan delegera till arbetsutskottet att besluta i löpande ärenden mellan 
nämndenssanunanträden 

Landstingsdirektörsgruppen utgörs av landstingsdirektörema i de samverkande landstingen. 
Gruppen utser inom sig en ordförande. Ordföranden, eller den i gruppen som denne utser, 
deltar vid sammanträden med arbetsutskottet 

Landstingsdirektörsgruppen har det övergripande ansvaret för beredningsgruppens arbete. 
Frågor av strategisk betydelse för regionen samt struktur~ och ekonomiska frågor av 
väsentlig betydelse i de deltagande landstingen behandlas i gruppen, liksom ärenden vilka 
föreläggs Samverkansnämnden för beslut 

Landstingsclirektörsgrupp och beredningsgrupp har ett gemensamt möte vår och höst, och 
därutöver vid behov 

Berednings gruppen utgörs av tjänstemän. som utsetts och har mandat av respektive 
landstingsdirektör. Varje landsting representeras av en tjänsteman. De två regionsjukhusen 
har därutöver en representant vardera. På förslag av landstingsdirektörsgruppen utser 
Samverkansnämnden en av tjänstemännen till ordförande 

Beredningsgruppen sammanträder på kallelse av dess ordförande och bereder ärenden inför 
Samverkansnämnd och nämndens arbetsutskott. Varje ledamot kan aktualisera ärenden för 
beredning i gruppen 

Beredningsgruppen ansvarar för att aktiviteter i enlighet med verksamhetsplanen verkställs 
och finansieras i enlighet med given budget. Därutöver disponerar beredningsgruppen av 
landstingsdirektörsgruppen beviljade medel för insatser utöver verksamhetsplanens, ex 
konsultinsatser. Beredningsgruppen beslutar om inrättande och borttagande av arbetsgrupper 
och ansvarar för uppföljning dessa samt att grupperna har tydliga uppdrags beskrivningar 

För de verksamheter som baseras på regionala organisationer, enligt § 2.3 i avtal om 
regional samverkan, åligger det respektive ledningsgrupp att till beredningsgruppen 
översända budgetförslag för kommande verksamhetsår senast 30 september 

Sam.verkansnärnnden definierar dimensionering av gemensam kanslifunktion med angiven 
kansliansvarig för det regionala samarbetet. Budget för kanslifunktionen fastställs årligen 
och med hänsyn till planerade aktiviteter 



I~ Landstinget 
Il DALARNA 

'~i kAGA LS <§ ~b A 
BESLUTSUNDERLAG 
Landstingsstyrelsen 

Central förvaltning 
Medicinsk enhet 

Datum 2014-09-08 Sida 1 (3) 
Dnr LO 14/02281 

Uppdnr 842 

Postadress 
Box 712 
791 29 Falun 

2014-09-08 Landstingsstyrelsen 

Två nya vårdplatser i Ludvika gällande akutgeriatriska 
platser 

Ordförandens förslag 
1. Två nya vårdplatser för akutgeriatriskt bruk öppnas så snart praktiskt 

möjligt på medicinavdelningen i Ludvika. 

Sammanfattning 
En studie av ambulanstransporter mellan Västerbergslagen och Falun har 
gjorts för att utvärdera om vissa äldre patienter, med kända sjukdomar, vid 
behov skulle kunna läggas in direkt på medicinavdelningen i Ludvika. 
Studien har påvisat att en mindre grupp äldre patienter med fördel skulle ha 
kunnat läggas in direkt på vårdavdelningen i Ludvika. Ett hinder för dessa 
direktinläggningar är en brist på vårdplatser i Ludvika. 

För att förbättra vården för denna patientgrupp föreslås att två nya 
akutgeriatriska platser öppnas på medicinavdelningen i Ludvika. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Studie av ambulanstransporter mellan Ludvika och Falun (bilaga 1) 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Sedan akutmottagningen i Ludvika ersattes av en primärvårdsjour är 
befolkningen i Västerbergslagen hänvisade till akutmottagningen i Falun för 
handläggning av akuta sjukdomsfall som inte kan hanteras i primärvården. 
Akuta insjuknanden kräver som regel omfattande resurser och ibland 
kompetens från flera olika specialiteter för att diagnostik och behandling ska 
kunna ges på bästa sätt. När den initiala utredningen är gjord eller om 
patientens tillstånd sedan tidigare är väl känt kan patienten i många fall 
vårdas på den medicinavdelning som nu finns i Ludvika. 

I Landstinget Dalarna pågår flera projekt för att förbättra vården för äldre 
patienter. Ett syfte med dessa har varit att äldre patienter, med tidigare 
kända sjukdomar som försämrats, ska få en snabbare väg till en vårdplats 
utan onödiga resor eller lång väntan på en akutmottagning. Som ett led i 
dessa arbeten gjordes i början av 2014 en studie av ambulanstransporter 
från Västerbergslagen till akutmottagningen i Falun. Studiens syfte var att 
utröna i vilken utsträckning man för äldre patienter kunde undvika 
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I studien kunde man konstatera att huvuddelen av ambulanstransporterna 
mellan Ludvika och Falun sker på rätt indikation och patienten haft nytta av 
att komma till Falun. Man såg dock att en mindre grupp äldre med fördel 
skulle ha kunnat läggas in direkt på vårdavdelningen i Ludvika. Ett hinder för 
dessa direktinläggningar var en brist på vårdplatser i Ludvika. För att öka 
möjligheterna för direktinläggning av äldre patienter med akut försämring av 
tidigare kända sjukdomar föreslås därför att två akutgeriatriska vårdplatser 
öppnas på medicinavdelningen i Ludvika. 

Patientperspektiv 
För äldre patienter med flera sjukdomar är en transport till Falun och en 
väntan på akutmottagningen alltid påfrestande. Den är ofta nödvändig för att 
patienten ska kunna få rätt diagnos och behandling. I vissa fall när 
patientens tillstånd är känt eller när livets slut är nära kan denna transport 
och väntan vara onödig och öka patientens lidande. Det är av stort värde för 
dessa patienter att då slippa sådana påfrestningar. 

Ekonomi och finansiering 

Kostnaden för att öppna två vårdplatser i Ludvika beräknas till cirka 1 miljon 
kronor, vilket tillförs inom ramen för budget 2015. Läkararbetet kommer att 
öka men bedöms nu kunna hanteras inom befintligt tjänsteutrymme. 
Verksamheten kan starta inom en snar framtid och finansieras återstoden 
av 2014 inom hälso och sjukvårdens samlade ram. 

Beslut om belopp tas i samband med fastställande av budget 2015. 

Miljö 

En mycket liten minskning av antalet ambulanstransporter förväntas men 
denna förändring är positiv ur miljösynpunkt. 

Likabehandling 

Förslaget innebär en prioritering av en äldre patientgrupp vars behov av 
direktinläggning bedöms vara större än för yngre patienter. Några strikta 
gränser för vilka dessa vårdplatser ska reserveras för bör inte finnas. 

Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö 

En ökning av antalet vårdplatser och direktinläggningar kommer i viss 
utsträckning att öka läkararbetet vilket görs inom befintligt läkarutrymme. En 
ökning av möjligheten till direktinläggning i Ludvika bedöms kunna öka och 
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förbättra samarbetet mellan medicinavdelningen, jourmottagningen och 
ambulansorganisationen i Ludvika. 

Samverkan med fackliga organisationer 
Information enligt MBA § 10 sker 2014-08-27. Facklig förhandling om de 
konkreta förändringarna sker lokalt på berörd klinik i Ludvika. 

Uppföljning 
Beslutet följs upp inom ordinarie verksamhetsuppföljning. 



Patienttransporter med ambulans från Västerbergslagen till 

akutmottagningen Falu Lasarett 

Sammanfattning 

Syfte 

Vi har granskat alla ambulanstransporter mellan Västerbergslagen och 

Akutmottagningen Falu Lasarett under fyra veckor i januari och februari 2014. 

Vi kan konstatera att de flesta transporter sker på rätt indikation och patienten haft 

nytta av att komma till Falun. Vi hittade dock en mindre grupp äldre som med fördel 

skulle ha kunnat handläggas i öppenvård eller läggas in på vårdavdelningen i Ludvika 

på ett smidigare sätt än att först åka till Falun. 

Av 161 patienter skulle 10 - 20 under optimala förhållanden kunnat handläggas i 

Västerbergslagen . Det var olika saker som förhindrade att det inte blev så. 

Samma period var det en ungefär lika stor grupp som lades in på vårdavdelningen i 

Ludvika direkt från olika instanser i Västerbergslagen . 

För att öka möjligheterna för att handlägga fler äldre patienter i Västerbergslagen 

förslås något ökat antal vård platser på Ludvika Lasarett, intensifierat arbete med 

individuella vårdplaner och fortsatt arbete med ökat beslutsstöd åt ambulansen. 

Syftet med journalgranskningen var att svara på följande frågor: 

1. Var hamnade patienten efter det att patienten blivit bedömd på 

akutmottagningen på Falu lasarett? 

2. Fanns det, bland de patienter som lades in på någon avdelning, några som 

skulle kunna lagts in direkt på vårdavdelningen i Ludvika utan bedömning på 

akutmottagningen I Falun? Vad var det i sådana fall som förhindrat detta? 

3. Fanns det, bland de patienter som åkte hem efter bedömning på 

akutmottagningen i Falun, några som istället kunnat handläggas inom 

primärvården i Västerbergslagen (vårdcentral alternativt jourmottagning)? 

Ambulanstransporter Västerbergslagen- Falun Jan-Febr 2014, Strömsöe, Enlund, Guldbrand 
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Metod 

Resultat 

Under tidsperioden vecka 3-6, 2014, genomfördes 161 transporter med ambulans från 

Västerbergslagen till Falu lasaretts akutmottagning. Prioriteringsgraden av ambulans 

var 1, 2 och/eller 3 (utlarmning och/eller inkörning). Patienterna som transporterades 

var >18 år. Samtliga fall har genomgått en retrospektiv journalgranskning. 

Journalsystem var Paratus respektive Take Care. 

Journalerna för de patienterna som lades in för medicinska och angränsande orsaker 

granskades av verksamhetschef/överläkare, Medicinkliniken Falun-Ludvika, av en 

överläkare vid Medicin Ludvika samt av verksamhetschef/överläkare vid Cardiologen, 

Falun. Granskningarna gjordes oberoende av varandra. 

Journalerna för de patienter som åkte hem granskades av två specialister i 

allmänmedicin, oberoende av varandra . 

De transporterade patienternas ålder 

44 % av de transporterade patienterna var >75 år. 

Figur 2. Åldersfördelning - patienttransporter från Västerbergsslagen t ill Falu lasa retts akutmottagning, vecka 3-6, 

2014. 

30% 

25% 

20% 

15% 

5% I I 0% • I I 
10% 

-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-

Ambulanstransporter Västerbergslagen- Falun Jan-Febr 2014, Strömsöe, Enlund, Guldbrand 

2 



Patientflöden 

161 patienter transporterades med ambulans från Västerbergslagen till Falun. 

Samtliga 161 journaler sorterades primärt av en klinisk lektor inom 

ambulanssjukvården i Dalarna. Sorteringen gjordes utifrån om 

besöksorsaken var kirurgisk, ortopedisk, medicinsk, gynekologisk 

alternativt öron/näsa/hals. 

Kirurgiska sökorsaker 

53 av de 161 (33%) hade kirurgiska, ortopediska, gynekologiska alternativt 

öron/näsa/hals symtom som sökorsak. 

44 av dessa 53 lades in på respektive avdelning. Dessa journaler har inte 

granskats. 

9 av de 53 åkte hem efter bedömning. 

Medicinska sökorsaker 

108 av de 161 (67%) hade medicinska, cardiologiska, infektiösa eller psykiatriska 

symtom som sökorsak. 

87 av dessa 108 (81%) lades in på någon avdelning i Falun, Säter eller 

Ludvika. 

21 av de 108 (19%) åkte hem efter bedömning. 

Av alla 161 blev 131 (81%) inlagda och 30 (19%) åkte hem. 
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1. Till vilken avdelning kom patienten efter det att patienten blivit 

bedömd på akutmottagningen på Falu lasarett? 

87 patienter som blev inlagda för medicinska och angränsande orsaker fördelades enligt 

följande: 

Plats Avdelning Antal inlagda 

Falun 23 medicin 3 

Falun 24 medicin 4 

Falun 28 medicin 2 

Falun 29 medicin 15 

Falun 27 cardiologi 28 

Falun 54 infektion 14 

Falun AVA akutvårdsavdelning 11 

Falun IVA intensiwård 3 

Falun 65 beroendesjukdomar 1 

Säter 90 psykiatri 1 

Ludvika 3 medicin 5 

Totalt 87 

Symtom hos de patienter som bedömdes ha behov av medicinsk och angränsande 

specialistsjukvård i Falun; 

• Hjärtsjukdom (bröstsmärtor och oregelbunden hjärtrytm) 

• Neurologiska symtom (kramper, medvetslöshet, stroke) 

• Svår infektion (diarre, kräkning, lunginflammation, oklar feber etc.) 

• Svår njursjukdom 

• Svår lungsjukdom och oklar andnöd 

• Övrigt (förgiftning, bladcancer, blodig kräkning,) 

44 patienter blev inlagda på kirurgisk, ortopedisk, gynekologisk eller öron-näs och 

halsavdelning. 

Ambulanstransporter Västerbergslagen- Falun Jan-Febr 2014, Strömsöe, Enlund, Guldbrand 

4 



2. Fanns det, bland de patienter som lades in på någon avdelning, några 
som skulle kunna lagts in direkt på vårdavdelningen i Ludvika utan 
bedömning på akutmottagningen I Falun? Vad var det i sådana fall som 
förhindrat detta? 

87 av de transporterade patienterna lades in i sluten vård med medicinska 

frågeställningar. 

69 av dem var i klart behov av specialistvård i Falun eller Säter. 

18 patienter, som lades in i Falun eller Ludvika efter bedömning på akutmottagningen 

Falun, skulle enligt granskarna under optimala förhållanden kunnat handläggas i 

Västerbergslagen. 

Under motsvarande tidsperiod lades cirka 11 patienter in direkt på vårdavdelningen 

Ludvika efter bedömning i öppenvården i Ludvika (de transporterades inte med 

ambulans till Falun och ingår inte i de 161 patienter som omfattas av denna studie). 

Bedömning av de 18 inlagda patienter som under optimala förhållanden 
skulle kunnat handläggas utan transport till Falun (11 % av alla transporter): 

Direktinläggning Ludvika klart önskvärd - 8 patienter (5% av alla transporter). 

Vi fann 8 patienter där de tre granskarna vara ense om att direktinläggning i Ludvika 

hade varit möjligt ur medicinsk synpunkt och att föredra för patienten. Det var äldre 

patienter, 86 - 93 år, med flera sjukdomar och stort vårdbehov både i hemmet och vid 

tidigare vårdtillfällen. De var i allmänhet kända inom både primärvården, 

specialistsjukvården och hemsjukvården och hade flera fall särskilt boende. 

Direktinläggning sannolikt bäst - 7 patienter (4 % av alla transporter) 

Vi fann också 7 patienter där bedömning i Falun sannolikt inte behövts. Även i denna 

grupp var de flesta äldre, 84 - 93 år. Enstaka var något yngre (74 år) men hade svåra 

kroniska sjukdomar med kontinuerlig försämring. 

Handläggning i öppenvård önskvärd - 3 patienter (2 % av alla transporter). 

Dessa tre patienter kunnat stanna hemma eller på det särskilda boendet om vårdplan 

hade gjorts och kommunicerats. Det gällde till exempel en svårt dement 93-årig kvinna 

på ett särskilt boende som fick feber. Hon fördes till Falun och dog inom ett dygn. 

Andra hade symtom som med fördel skulle kunnat utredas i öppenvård. 
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Hinder för direktinläggning på vårdavdelningen i Ludvika: 

• Platsbrist. 

Man tog kontakt med medicinbakjouren i Ludvika men avdelningen var fullbelagd 

inklusive överbeläggningar. 

• Bristande vårdplan. 

Det dominerade hindret för direktinläggning var bristande långsiktig planering 

eller att sådan gjorts men inte var känd. Patienterna var i allmänhet väl kända 

inom sjukvården men vid försämringen fanns ingen som tog ställning till hur 

mycket av utredning och behandling som skulle gagna patienten. Ofta slående att 

patienterna hade kontakt med flera instanser men att det var osäkert vem som var 

sammanhållande. 

I några fall fanns tidigare noteringar om vård begränsande beslut (vårdnivå) men 

detta var sannolikt inte kommunicerat till aktuell vårdansvarig, patient eller 

närstående. I andra fall hade ingen sådan bedömning gjort. 

Exempel: en 87-årig man med hjärtsvikt, njursvikt och tidigare flera stroke som 

växelvårdas varannan vecka i hemmet och på Säbo. Försämrades under veckan 

hemma med ökad svaghet i ena benet. 

Det blir en osäker situation för ambulansen när det inte finns långsiktig vårdplan 

för patienten. Ambulansen väljer då ofta att åka till Falun utifrån sina kriterier. 

Det ställer också stora krav på läkaren på jourmottagningen att ta ställning till 

utrednings och behandlingsnivå när detta inte gjorts i lugnt skede. 

• Brist på akuttider på vårdcentral i Västerbergslagen. 

• Primärvårdsläkare bedömde att patienten skulle skickas till Falun men 

journalgranskarna bedömde att kontakt med medicinbakjour Ludvika hade 

varit bättre. Reservation för att det kan finnas omständigheter som inte 

framgår av journalen. 

• Patienten själv önskat besök på akutmottagning, Falu lasarett. Sannolikt svårt 

för ambulanspersonal att ha annan åsikt. 
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3. Fanns det bland patienter som åkte hem efter bedömning på 

akutmottagningen i Falun några som istället kunnat handläggas inom 

primärvården i Västerbergslagen (vårdcentral alternativt 

jourmottagning)? 

30 patienter som inte blev inlagda granskades av två specialistläkare i allmänmedicin 

oberoende av varandra. Den ena läkaren tjänstgör själv i Ludvikaområdet och har god 

kännedom om lokala förhållanden medan den andra läkaren tjänstgör på annan 

vårdcentral men har fått information om vilka resurser som jourmottagningen har. 

Läkarna har tagit ställning till huruvida patienten kunde handlagts på 

jourmottagningen i Ludvika och om så inte varit fallet vad som skulle ha krävts för att 

handläggningen hade kunnat ske där. Bedömningen mellan granskarna har varit 

mycket samstämmig. Endast i två fall skedde oenighet i bedömningarna i den primära 

frågeställningen. En tredje oberoende granskare har då gjort den avgörande 

bedömningen. 

Av 30 patienter bedömdes endast 2 vara lämpliga att handlägga inom primärvården i 

Ludvika. 

I ytterligare 2 fall där patienten var >85 år bedömdes transporten till Falun eventuellt 

vara undvikbar om en tydligare vårdplanering av patientens boende hade gjorts eller 

om jourmottagningen i Ludvika hade haft observations platser för kortare tids 

övervakning. 
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Konklusion 

Undersökningen visar att det stora flertalet av ambulanstransporter från Ludvika till Falun sker på 

goda grunder. Kompetens och andra resurser som endast finns på Falu lasarett är nödvändiga för att 
dessa patienter ska få rätt utredning och behandling. 

Vi har dock påvisat att några av patienterna skulle kunna ha handlagts på Jourmottagningen och 

Vårdavdelningen i Ludvika. För att öka förutsättningarna för att dessa patienter ska kunna 

handläggas i Västerbergslagen föreslås följande: 

• Platsantalet på medicinavdelningen i Ludvika ökas med 2 platser så att 1-2 platser kan finnas 

tillgängliga varje eftermiddag för direktinläggning av patienter under jourtid. 

• Arbetet med att skapa individuella vård planer för kroniskt sjuka patienter fortsätter och 

intensifieras. Fast vård kontakt bör finnas som kan vara sammanhållande mellan de olika 

sjukvårdsinstanserna. Den kan finnas inom hemsjukvården, primärvården (offentlig eller 

privat) eller specialistsjukvården. Vårdplanen bör utgå från patientens önskemål och behov 

och vara välkänd för patient, närstående och vårdpersonal. Den ska vara väl dokumenterad. 

Det är av största vikt att den skriftliga dokumentationen finns lätt tillgänglig för alla 

vårdgivare, både inom Landstinget, privata vårdcentraler och kommunerna. 

• Fortsatt arbete med att utforma stöd till ambulanspersonal i beslut om vart patienten ska 

transporteras eller om patienten kan få hjälp i hemmet. Tätt samarbete mellan ambulans, 

hemsjukvård, vårdcentraler och jourmottagning behövs. 

Falun, 2014-05-27 

Anneli Strömsöe, klinisk lektor, Ambulanssjukvården, Dalarna 

Ann-Sofie Enlund, verksamhetschef och överläkare, Medicinkliniken Falun-Ludvika 

Pehr Guldbrand, chefläkare, Landstinget Dalarna, Falun 
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Förslag om 2 nya 
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2014-09-08 Landstingsstyrelsen 

Två nya vårdplatser i Ludvika gällande akutgeriatriska 
platser 

Ordförandens förslag 
1 _ Två nya vårdplatser för akutgeriatriskt bruk öppnas så snart praktiskt 

möjligt på medicinavdelningen i Ludvika . 
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f 
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LANDSTrNGET DALARNA 
Medicin-Geriatriska · · :i M,!UJl Ml.udvik;a 

~"r.H!lnmm ·~~~~-,-,.,--.,~~·--,.,s~id~a-n~-, 

Patientgrupper, int;igningsrutiner och 2/4 
ansvarsfördelning på Vårdavdelningen i Ludvika 

Inläggning på Vårdavdelningen Ludvika 
Alla patienter skall ha bedömts av läkare innan beslut om inläggning tas. Det skall finnas en 
vårdplan oc11 ställningstagande tifl behandlingsstrategi vid livshotande tillstånd ska vara gjort. 
Från egen klinik 

• Läkare på den egna kliniken kan besluta om Inläggning av känd patien1, direkt från 
planerat återbesök på Medicinmottagningen eller elter telefonkontakt med patienten 
via ordinarie telefontider på Medicinmollagningen. Läkaren ordnar då själv 
inskrivningen, alternativt vidtalar underläkaren på avdelningen. 

Från värdcentra lerna och hemsjukvården dagtid 
och från primärvårdsjouren på jourmottagningen 08.00 - 21.00 

• Patienten bedöms av sin ordinarie läkare eller primarvårdsjouren på 
jourmottagningen. 

• Denne tar kontakt med medicinbakjouren, som beslutar om inläggning. 
• Patienten skrivs in av underläkaren på avdelningen dagtid oeh av medicinbakjouren 

kVällar och helger fram till JU.21.00. 
Från jourmottagningen 21.00-08.0Q 

• Patienten bedöms av prtmärvårdsjouren på jourmoltagningen. 
• Denne tar kontakt med medicinbakjouren, som beslutar om inläggning. 
• Patienten skrivs in av primärvårdsjouren på jourmottagningen. 

Från palliativa teamet 08.00- 21.00 
• Patienten bedöms av sin ansvarige läkare. 

Denne kontaktar dagtid gertaltiköverläkare och jourtid medicinbaKjour som beslutar 
om inläggning. 

• Patienten skrivs in av läkaren på avdelningen dagtid och av medicinbakjouren kVallar 
~ch he12er fram til l kl _21 .00. 

Studie för att klargöra: 

1. Var hamnade patienten efter det att patienten blivit bedömd på 
akutmottagningen på Falu lasarett? 

2. Kunde patienter lagts in direkt i Ludvika? Vad var det i sådana 
fall som förhindrat detta? 

7 

3. Kunde de polikliniska patienterna handlagts inom primärvården 
i Västerbergslagen (vårdcentral alternativt jourmottagning)? 
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Studie av 
ambulanstransporter 

Ludvika Falun 

Annelie Strömsöe 

Ann-Sofie Enlund 

Pehr Guldbrand 

Pär-Lennart Ågren 

Peter Rindevall 

Ann ica Lang-Lindell 

Bo Pettersson 

Ulf Nordin 

i 
! \ 

Granskning av 161 transporter 

• Alla transporter under en månad 
Uan-feb 2014) 

I 

• 131 patienter blev inlagda 

• 30 patienter kunde skickas hem 
efter bedömning på akuten 

i 
I I 1 1 n \ 
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30% 

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 

Åldersfördelning 

44 % var över 75 år 

• I I 
-19 20-29 30-39 

53 patienter 
kirurgiska spec. 

I I 
40-49 50-~9 60-69 

I 

161 patienter 

I 
70-79 80-89 90-

\ 

108 patienter 
medicinska spec_ 

21 hem 87 inlagda ] 

• Dessa journaler granskades av tre läkare 
oberoende av varandra 

• God samstämmighet i bedömningar 

I \ rf1 
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Var lades patienterna in? 

Medicin Falun 24 
Kardiologi 28 
Infektion 14 
IVA 3 

Psykiatri 2 
Akutvårdsavdelning 11 

Medicin Ludvika 

I 

69 pat. Klart 
specialistvård
behov Falun 

8 pat (5% av alla) 
Direktinläggning 
klart önskvärd 

I 
I 

0 
87 

\ 

87 patienter 

18 pat. Handläggning utan 
transport önskvärd och 
borde vara möjlig under 
optimala förhållanden 

rf1 

7 pat (4% av alla) 3 pat (2% av alla) 
Direktinläggning Handläggning i 
sannolikt bäst öppenvård önsk-

värd 

r'f 1 i \ 
: \ 
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Varför lades inte patienterna in direkt i 
Ludvika? 

• Platsbrist 

• Bristande vårdplan 

• Patienten själv önskade komma till Falun 

\ 

I• Landstinget 
• Ml.ARNA 

i 
' 

Vård planering 

\ 

• Några av de äldre, multisjuka patienterna är ur 
allmänmänsklig mening inte betjänta av avancerad 
medicinsk utredning och behandling 

• Ex: 

P'f 1 

- svårt dement 93-årig kvinna på ett särskilt boende som fick 
feber 

\ I j ~I 
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I• Landstinget 
• DALARNA 

Hälso- och sjukvårdslagen 

• Enligt 2 § ska vård 
- ges med respekt för alla människors lika värde 

och för den enskilda människans värdighet. 

-bygga på respekt för 
patientens självbestämmande 
och integritet. 

\ P'f 1 

3 kap. När det inte är förenligt med vetenskap och beprö
vad erfarenhet att ge livsuppeh1Ulande behandling 

1 § Enligt 6 kap. 1 § patieutsäkerhetslageu (2010:659) ska hälso- och 
sjukvårdspersonalen utföra sitt aTbete i överensstämmelse med veten
skap och beprövad erfarenhet. En patient ska ges sakkunnig och om
sorgsfull vård som uppfyller dessa krav. Vården ska så långt som möj
ligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten ska 
visas omtanke och respekt. 

nför ett ställningstagande till att inte inleda eller inte fortsa 
livsuppehållande behandling ska den fasta vårelkontakten rådgöra med 

· · en annan legitimerad yrkesutövare. 

2014-09-08 
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Platssituationen 

• Medicinkliniken har ofta en tung platssituation . 

• Patienter fördelas mellan Falun och Ludvika under 
dagtid för att frigöra platser inför jourtiden 

• En utökning av platsantalet i Ludvika skulle öka 
förutsättningarna för direktinläggning av äldre 
patienter 

\ 

I• landstinget 
• DAlARNA 

\ 
I 

Sammanfattning 

• Huvuddelen av ambulanstransporterna 
mellan Ludvika och Falun sker på rätt 
indikation och patienten haft nytta av att 
komma till Falun 

• En mindre grupp äldre skulle med fördel 
skulle ha kunnat handläggas i öppenvård 
eller läggas in på vårdavdelningen i 
Ludvika 

I I \ 
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Konklusion 1 

Platsantalet i Ludvika ökas med 2 platser så att 1-2 
platser kan finnas tillgängliga varje eftermiddag för 
direktinläggning av patienter under jourtid . 
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I 
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Konklusion 2 

Arbetet med att skapa individuella vårdplaner för 
kroniskt sjuka patienter fortsätter och intensifieras. 

Tätt samarbete mellan ambulans, hemsjukvård, 
vårdcentraler och jourmottagning behövs. 

\ I I 
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